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ESTADO DE PERNAMBUCO 
PODER EXECUTIVO 

MUNICIPIO DE GRANITO 

 

  

Email: cpl.granito@gmail.com 
Processo Licitatório n.º 026/2018 
Dispensa n.º 004/2018 
CHAMADA PUBLICA Nº 002/2018  

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento deste 

Município e essa Empresa, solicitamos o preenchimento do recibo de retirada do edital e envio ao 
Setor Responsável por meio do E-mail cpl.granito@gmail.com. 

AnãoremessadoreciboeximeaComissãoPermanentedeLicitaçãoeJulgamentodacomunicação de 

eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informaçõesadicionais. 

 
Francisco Duarte Gabriel 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento 

Empresa: 

 
 
Pessoaparacontato:                                                                                                    

Endereço: 

 E-mail:  

  Cidade:

 Estado: 

Telefone:( ) Fax: ()  

 
Recebemosatravésdoacessoàpáginawww.granito.pe.gov.br→licitações→ChamadaPúblicaou 

impresso cópia do instrumento convocatório da licitação acimaidentificada. 

 
Local: , de de . 

 
 

Assinatura 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 026/2018 DISPENSA 
LICITAÇÃO Nº 004/2018 - CHAMADA PUBLICA Nº. 

002/2018 
 

OBJETO: CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO IMÓVEL DE USO COMUM, A TÍTULO ONEROSO, PARA EXPLORAÇÃO 
DE COMÉRCIO POPULAR NA FEIRA DE ANIMAIS EXPOGRANITO 2018, POR MEIO DE AMBULANTES, TAMBÉM 
MEDIANTE A INSTALAÇÃO DE BARRACAS/TENDAS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, PARQUE DE 
DIVERSÕES E ESTACIONAMENTO NO MUNICIPIO DE GRANITO/PE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE AGOSTO DE 2018. 
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OBJETO: Concessão de uso de bem público imóvel de uso 
comum, a título oneroso, para exploração de comércio 
popular na feira de animais ExpoGranito 2018, por meio de 
ambulantes, também mediante a instalação de 
barracas/tendas para comercialização de alimentos e 
bebidas, parque de diversões e estacionamento. 

 
 
 

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 10h00min dodia 

08/08/2018. 

 
 

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: às 10h15min do dia 

08/08/2018. 

 
 

CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DEINFORMAÇÕES: 

Nainternetnositewww.granito.pe.gov.br,telefone(87)3880-1156 - 

Setor de Licitações, à Av. Jose Saraiva Xavier, 90 Centro, 

Granito/PE, CEP56.160-000. 

 
 

ESCLARECIMENTOS: 

E-mail: 

cpl.granito@gmail.comTelefone 

(87) 38801156. 

 
 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 

 
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 026/2018 CHAMADA PUBLICA PÚBLICA Nº. 
002/2018 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 026/2018 CHAMADA 
PUBLICA PÚBLICA Nº. 002/2018 

 
 

O MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, inscrito no CNPJ sob o no. 11.040.888/0001-02, com endereço à Av. José Saraiva Xavier, 
90 Centro Granito/PE CEP 56.160-000, através da SecretariaMunicipaldeAdministração, Finanças, Gestão e Controle 
Interno,torna pública a abertura do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2018, na modalidade DISPENSA Nº 004/2018 - 
CHAMADA PUBLICA PÚBLICA Nº 002/2018, do tipo MAIOR OFERTA POR LOTE, com fundamento no art. 2º, L 8.666/93, 
para Dispensa por emergência, art. 24, IV, Lei 8.666/93, e demais condições fixadas neste edital, para a Concessão de 
uso de bem público imóvel de uso comum, a título oneroso, para exploração de comércio popular na feira de animais 
ExpoGranito 2018, por meio de ambulantes, também mediante a instalação de barracas/tendas para comercialização 
de alimentos e bebidas, parque de diversões e estacionamento no Municipio de Granito/PE nos dias 10, 11 e 12 de 
Agosto de 2018. 

 
 

I. OBJETO 
 

1. A presente licitação tem por objeto Concessão de uso de bem público imóvel de uso comum, a título oneroso, para 
exploração de comércio popular na feira de animais ExpoGranito 2018, por meio de ambulantes, também 
mediante a instalação de barracas/tendas para comercialização de alimentos e bebidas, parque de diversões e 
estacionamento no Municipio de Granito/PE nos dias 10, 11 e 12 de Agosto de 2018, de acordo com os termos 
previstos neste Edital e seus anexos, em atendimento à Lei n.8.666/93. 

 

2. Especificações do Objeto. 
 

LOTE 01 - EXPOGRANITO (FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS) 2018 

Item 
Especialidade Quantidade 

credenciados 
 valor minimo  Observações 

1 Bebidas quentes drinks 05 (cinco) Barracas/tendas 
                    

500,00  

Não será permitida a venda de produtos em 
garrafas copos e/ou vasilhames de qualquer 
natureza de vidro; 
É proibida a venda de qualquer tipo de cerveja 
e/ou refrigerante; 
Todas as tendas deverão ter luz de emergência e 
extintor pó químico seco de 4,0 Kg como descrito 
no projeto de pânico e incêndio do evento 
EXPOGRANITO2018; 
Não será permitida a venda de bebidas alcoólicas 
para menores de 18 anos, e na dúvida sempre 
solicitar o documento de identificação; 
As tendas serão fornecidas pela Prefeitura 
Municipal de Granito (com instalação elétrica); 
É de responsabilidade de cada credenciado, a 
contratação de no mínimo 1 (um) seguranças por 
cada 02 (duas) barraca/ tenda que deverão ficar à 
disposição da organização do evento; 

2 
Fornecimento de Bebidas 
com total exclusividades 

01 FORNECEDOR 
                 

3.000,00  
-     Fornecimento de bedidas (cervejas,refrigerantes, 
bebidas quentes) para as barracas de bebidas 
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3 Estacionamento 01 FORNECEDOR 
                    

600,00  

 Responsável por gerenciar entrada e saída de 
veículos em vias publicas e ou áreas públicas nas 
proximidades do Parque de Exposição Agamenon 
Vieira de Araujo. 
 A empresa e ou pessoa ficara responsável por arcar 
com quais furtos e extravios, abarroamento, e 
arrombamento que vier a acontecer, ficando o 
município isento, devendo para isso ser responsável 
pela geração de seguro apara tal fim 

4 Água de coco, mineral 01 FORNECEDOR 
                    

400,00  
-     Fornecimento de água de coco, mineral para as 

barracas de bebidas. 

5 Gelo 01 FORNECEDOR 
                    

200,00  
-     Fornecimento de gelo para as barracas de 
bebidas. 

 
 
 
A área a ser cedida deverá ser averiguada junto a Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Gestão e Controle 
Interno, para fins da expedição do Termo de vistoria - Anexo II; 
3.1. A área licitada não possuirá nenhum bem do Município, cabendo ao licitante vencedor adequá- la para a sua 
instalação; 

II. DOSANEXOS: 
1. Constituem partes integrantes do presente edital os seguintesanexos: Anexo I – 
Termo deReferência. 
Anexo II - Modelo do Termo de vistoria; Anexo 
III - Declaração de Idoneidade; 
Anexo IV - Declaração de não emprego de menor; 
Anexo V - Declaração de plena aceitação dos termos do edital; Anexo VI – 
Declaração de enquadramento na Lei 123/06; Anexo VII – Minuta do termo 
de concessão onerosa de espaço. Anexo VIII - Carta Proposta da Licitante 

 

III. INTRODUÇÃO 

1. Adocumentaçãoeapropostaquesereferemestalicitaçãoserãorecebidassimultaneamente em sessão pública que 
se realizará na data e horário acimamencionados. 

2. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediantepublicação no Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Granito (diário Amupe), pelo menos por 1 (um) dia, salvo com referência àquelas que 
puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos representantes legais doslicitantes. 

3. A solicitação de esclarecimento de dúvida a respeito de condições do Edital e de outros assuntos relacionados a 
presente licitação deverá ser efetuada por escrito, por e-mailcpl.granito@gmail.com, pelas empresas/pessoa fisica 
interessadas em participar do certame até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo 
deste instrumento convocatório para a apresentação dos envelopes de documentação eproposta. 

 

IV. DA PARTICIPAÇÃO NALICITAÇÃO 
1. Poderão participar desta licitação as empresas/pessoa física que manifestarem interesse, estejam legalmente 

constituídas e autorizadas a executar o objeto da presente licitação, atendam às normas e especificações contidas 
neste Edital, na Lei n.º 8.666, de 21.06.93 e suasalterações. 

 A participação de empresa filial, em nome próprio, somente será aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo 
por determinação estatutária, o que também deverá ser comprovado. Neste caso, toda documentação exigida no Edital 

mailto:cpl.granito@gmail.com
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deverá ser referente à filial, juntando-se também àquela a Certidão Negativa de Débito relativa à Seguridade Social 
(CND) damatriz. 
 No caso de participação da empresa matriz, toda documentação exigida será a ela relativa, não sendo aceito nenhum 
documento referente àfilial. 
2. A participação no procedimento licitatório implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste ato 

convocatório e seus anexos e o pleno conhecimento dos regulamentos, instruções e leisaplicáveis. 
3. Cada empresa deverá ser representada por somente um representante, que deverá se identificar perante a 

Comissão Permanente de Licitação, quando solicitado, exibindo a respectiva célula de identidade ou 
documentoequivalente. 

 Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de outorga 
por instrumento público ou particular, neste último caso, comfirma Reconhecida em cartório, com 
menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para recebimento de intimações e 
notificações, bem como desistência ou não de recursos. 

4. Não poderão participar destaCHAMADA PUBLICA: 
 Empresas/pessoa fisicaqueestejamsuspensasdelicitareimpedidasdecontratarcomoMunicípio,ou 

queestejamimpedidasoutenhamsidodeclaradasinidôneasparalicitaroucontratarcom a Administração 
Pública(estadual/federal/municipal); 

 Empresas/pessoa fisicaquetenhamsóciosouinteressadosqueseenquadremnasvedaçõesprevistas no artigo 
9º da Lei nº 8.666, de1993. 

 Empresas/pessoa fisica cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o destaCHAMADA PUBLICA. 
5. Da Microempresa e da Empresa de PequenoPorte. 

 As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembrode 2006, Capitulo V, deverão, no ato do credenciamento ou juntamente aos 
documentos de habilitação, apresentar documento oficial que comprove essa condição (Art. 3º da LC 123/2006). 

 Entende-se por documento oficial: Declaração de Enquadramento, devidamente registrada na Junta Comercial; 
Declaração emitida pela Receita Federal; dentreoutros. 

 O licitante acima identificado que não comprovar através de documento oficial, sua condição de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte não usufruirá do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, 
de2006. 

 A declaração falsa relativa à condição de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, implicará na aplicação das sanções previstas neste Edital, sem 
prejuízo das demais cominaçõeslegais. 

 As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme determina o artigo 43 da 
LC123/2006. 

 Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal), será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponentefordeclaradoovencedordocertame,prorrogáveisporigualperíodo,acritério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidãonegativa. 

 A não regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar alicitação. 

 Nestalicitação,seráasseguradacomocritériodedesempate,preferênciadecontratação para as Microempresas e as 
Empresas de pequeno porte, conforme preconizam os artigos 44 e 45 da LC123/2006. 

 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e as Empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bemclassificada. 

 NocasodeequivalênciadosvaloresapresentadospelasMicroempresas e as Empresasde 
PequenoPortequeseencontremnosintervalosestabelecidosnos§§1ºe2ºdoart.44desta Lei Complementar, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 ALicitanteME/EPPdevidamentereconhecidanoprocessolicitatório,seránotificadapara, se desejar, apresentar no prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis, uma nova proposta de preço, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, de acordo 
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com as regras deste Edital. A contagem do prazo terá início a partir da data daconvocação. 
 Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não apresente proposta 

válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez 
por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmodireito. 

 As condições acima, somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa 
ou Empresa de PequenoPorte; 

 
V. DO PROCEDIMENTO 

1. O representante legal do licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes “Documentação” e 
“Proposta Comercial” até o dia, horário e local já fixados nopreâmbulo. 

2. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta Comercial”, não serão permitidas 
quaisquer retificações que possam influir no resultado final destaCHAMADA PUBLICA. 

3. Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos na presença 
dos interessados pela Comissão Permanente de Licitação, que fará a conferência e dará vista dadocumentação. 

4. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação”, 
que os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta CHAMADA PUBLICA ou com irregularidades serão 
inabilitados, não se admitindo complementaçãoposterior. 

5. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de diligências ou 
consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não 
possam ser dirimidas de imediato, estas serão consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão 
convocada previamente, mediante ofício ou publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Granito. 

6. As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta Comercial” serão realizadas em sessão pública, da 
qual lavrar-se-á ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos 
representantes legais dos licitantespresentes. 

7. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta Comercial” em 
um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os 
requisitos do Edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão Permanente de 
Licitação até a data e horário marcados para prosseguimento dostrabalhos. 

8. Todos os documentos e, igualmente, as propostas serão rubricadas pelos membros da Comissão Permanente 
de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes àsessão. 

9. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão Permanente deLicitação. 
 Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não cabe desclassificá-los por motivo 
relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após ojulgamento. 

10. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquerfasedestaCHAMADA 
PUBLICA,apromoçãodediligênciadestinadaaesclareceroucompletarainstruçãodoprocesso, vedada a inclusão posterior 
de documentos ou informações que deveriam constar originariamente da documentação e das propostas. 

11. Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante contrato, procuração 
ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à 
documentação e/ ou proposta depreço. 

 Entende-se por documentocredencial: 

a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresalicitante; 

b) procuraçãooudeclaraçãodolicitantecompoderesparaqueapessoacredenciadapossafalarem seu nome em qualquer 
fase destalicitação; 

 OdocumentocredencialpoderáserapresentadoàComissãoPermanentedeLicitação 
noiníciodostrabalhos,istoé,antesdaaberturadosenvelopes“Documentação”e“Proposta Comercial", ou quando 
aquela oexigir. 
 A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se 
manifestar e responder em seunome. 

 

VI. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOSENVELOPES 
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PREFEITURA MUNICIPAL GRANITO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E 

JULGAMENTO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA 002/2018 

DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 

PREFEITURA MUNICIPAL GRANITO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E 

JULGAMENTO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA 002/2018 

PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02 LOTE Nº 

1.1. Na data, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, a Comissão dará início à abertura desta licitação, 
mediante o recebimento da documentação referente à identificação dos representantes legais dos licitantes, bem 
como do Envelope n. 1 – “DOCUMENTAÇÃO” e Envelope n. 2 – “PROPOSTA COMERCIAL”, em envelopes 
separados, fechados e rubricados no fecho, contendo nas partes externas e frontais, em caracteres destacados, 
além da razão social do licitante, os seguintes dizeres: 

 
 

 

 

VII. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE01 

1. Todos os licitantes deverão apresentar dentro do envelope nº 1 os documentos específicos para a participação 
nesta Licitação, devendo ser entregues, de preferência, numerados sequencialmente e na ordem a seguir indicada, a 
fim de permitir maior rapidez na conferência e exames correspondentes: 

 Em se tratando de pessoafísica: 

a) Carteira deIdentidade; 

b) Documento de inscrição no Cadastro de Pessoa Física(CPF); 

c) Comprovante deresidência; 

d) Documento credenciamento, conforme modelo constante no Anexo I deste edital. 

e) Certidão Negativa de Débitos junto a PrefeituraMunicipal 

f) Certidão Federal, e CNDT. 
 Em se tratando de pessoajurídica: 

a) Registro Comercial, no caso de empresárioindividual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seusadministradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria emexercício; 

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas(CNPJ); 

e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objetocontratual; 

f) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Previdenciários e à Dívida Ativa da União 
emitida pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal, 
devidamenteválida; 

g) Certidão Negativa de Débito e Regularidade Estadual de competência da Secretaria da Fazenda do respectivo 
domicíliotributário; 

g.1) Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nos itens “c” e “d” de forma consolidada, de acordo com a 
legislação do domicílio tributário do licitante. 

h) Prova de regularidade com as Fazendas Municipal eEstadual; 

mailto:cpl.granito@gmail.com
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i) ProvadeRegularidaderelativaaoFundodeGarantiaporTempodeServiço FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 
Federal; 

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, disponível nos portais na internet:www.tst.gov.br/certidao; 
m) Alvará de Funcionamento. 
1.4. Outros documentos: 

a) Declaração de Idoneidade, conforme anexoIII; 

b) Declaração de Concordância com o Edital, conforme anexoV; 

c) Declaração de que atende plenamente ao que dispõe o inciso XXXIII, do artigo 7º daConstituição Federal, em 
cumprimento ao inciso V, do artigo 27 da Lei n. 8.666/93, conforme anexoIV. 

d) Declaração de Enquadramento na Lei Complementar nº 123/06, quando for o caso (anexoVII) 
Declaração de Vistoria - a empresa/pessoa física interessada em participar da licitação, por meio de seu 
representantelegal,deverávistoriarolocalondeserãodesenvolvidasassuasatividades,afimde efetuar os levantamentos 
necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não 
incorreremomissõesquejamaispoderãoseralegadas,devendoomesmoterovistodaSecretaria Municipal de Administração, 
Finanças, Gestão e Controle Interno, conforme AnexoII. 

 Esta vistoria é considerada necessária para que a empresa tenha conhecimento da 
áreaobjetodalicitação,devendoserefetuadacomantecedênciamínimade24(vinteequatro) horas da data e hora marcadas 
para início do procedimentolicitatório. 
 O licitante poderá apresentar em substituição a vistoria técnica, declaração de que conhece as condições do local onde 
os serviços serãoexecutados. 

 
OBSERVAÇÕES: 

1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverãoestar: 
 Em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereçorespectivo: 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome damatriz; 

b) seolicitanteforafilial,todososdocumentosdeverãoestaremnomedafilial,excetoaquelesque, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome damatriz; 

2. Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, 
desde que autenticada por Cartório competente ou pela Comissão Permanente de Licitação ou por publicação em órgão 
da imprensaoficial. 
 Os documentos poderão ser autenticados pela Comissão Permanente de Licitação a partir do original, até as 17h do dia 
útil que anteceder ao dia marcado para abertura dos envelopes “Proposta Comercial” e“Documentação”. 
 Serão aceitas somente cópiaslegíveis; 
 Não serão aceitos documentos cujas datas estejamrasuradas. 
 A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
tiver dúvida e julgarnecessário. 

 

VIII. DO JULGAMENTO E DA DESQUALIFICAÇÃO DOSDOCUMENTOS 

1. Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação dos licitantes, mediante 
confronto com as condições deste edital, serão desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências 
aquiestabelecidas. 

2. O envelope nº 02 será devolvido, fechado, aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, 
desde que não tenha havido recurso ou após suadenegação. 

3. Quandotodososlicitantesforeminabilitadosoutodasaspropostasforemdesclassificadas,a administração poderá 
fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas 
escoimadas das causas referidas no atoinabilitatório. 

 

IX. DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE02 

1. Após a habilitação dos licitantes, ocorrerá a abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes 
habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após 
o julgamento dos recursosinterpostos. 
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2. As propostas deverão expressar o preço a ser desembolsado a título de pagamento pela concessão onerosa de 
uso do espaço, conforme anexoVIII. 

a) Ser impressas em papel, escritas em português, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, devidamente 
datadas e assinadas, como também rubricadas em todas as suasfolhas; 

3. ACPLpromoveráaverificaçãodaconformidadedecadapropostacomosrequisitosdoedital, promovendo-se a 
desclassificação das propostas desconformes ouincompatíveis. 

4. A Comissão em seguida classificará as propostas em ordem crescente indicando a mais vantajosa para o 
Município, assim, considerada a que ofertar MAIOR VALOR POR LOTE, a partir do valor mínimo estipulado. 
 - O valor da propostafinanceira não deverá serinferiorao valores estimados no termo de referencia; 

- Valores das propostas inferiores ao referenciado serão desclassificados. 
 - Ocorrendo empate nos preços oferecidos pelas licitantes, deverá ser observado critério estabelecido no Art. 45, 
Parágrafo 2º. da Lei 8.666/93 e suasalterações. 

 

X. DO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DEUSO 
1. Após homologado, o licitante contemplado para qualquer um dos lotes desta licitação, deverá efetuar O 
PAGAMENTO DA GUIA, que será emitida pelo setor de tributos do valor, identificado com CNPJ/CPF, com 02 dias de 
antecedência do início das atividades, em conta vinculada ao 
BancodoBrasil,Agência0899,daPrefeituraMunicipaldeGranito, CNPJ 11.040.888/0001-02. 

 
2. Comprovado o depósito nos termos do item anterior, a Secretaria de Administração, Finanças, Gestão e Controle 
Interno, concederá o Termo de Concessão, em caráter pessoal e intransferível, observada as condições inerentes ao 
comércio a serexercido. 

 
3. A partir do primeirodia desta sessão do certame a Concessionária pagará ao Concedente até o 2º (segundo) dia do 
evento, através de depósito bancário na mesma conta supracitada e apresentar o comprovante de pagamento no 
prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas à Coordenadoria de Apoio da Secretaria de Administração, Finanças, 
Gestão e Controle Interno. 

 
4. O valor referente à concessão de uso do espaço público, não prevalecerá para o ano seguinte a esta concessão 
valendo apenas para o período estimado nesta chamada pública. 

 
5. QuandooLicitantenãoassinaroContratodeConcessãonoprazoprevisto,medianteaapresentação do comprovante de 
depósito dos valores ofertados, a Administração poderá convocar os licitantes 
remanescentesparacessãodeespaçopúblico,eassiná-lo,emigualprazoenasmesmascondições propostas pelo 
primeiroclassificado. 

 
6. Apósoatrasodetrêsmesesnopagamentodaconcessãodeuso,ficaautomaticamenterescindido o Termo de Concessão do 
direito de uso, perdendo o concessionário qualquerdireito de uso doespaço público, devendo retirar seus 
equipamentos no prazo de cinco dias após a notificação da rescisão automática e unilateral do contrato. 

 
7. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto destaconcessão. 

 

XI. DA VALIDADE DAPROPOSTA 

1. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data estabelecida neste edital para o 
recebimento dos envelopes "Documentação" e "PropostaComercial". 

2. Se por motivo de força maior a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade 
daproposta,ouseja,60(sessenta)dias,ecasopersistaointeressedoMunicípiodeGranito, poderá ser solicitada a prorrogação 
por igual prazo, nomínimo. 

 

XII. DO TIPO DELICITAÇÃO 
1. Trata-se de MAIOR OFERTA POR LOTE enquadrada no art. 45, § 1º, inciso IV, da Lei n. 8.666/93 ealterações. 
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XIII. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

1. Durante o julgamento e análise da proposta será verificada preliminarmente, a conformidade delas com os 
requisitos estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas somente aquelas que atenderem plenamente a 
essesrequisitos; 

2. Após a análise da conformidade das propostas com o estabelecido neste Edital, será declarada vencedora 
aquela que apresentar a maior oferta para o período do evento. 

3. Não se considerará qualquer oferta não prevista neste Edital, inclusive, financiamento subsidiado ou a fundo 
perdido, preço ou vantagem baseado na oferta das demaislicitantes; 

 

XIV. DODESEMPATE 

1. Conforme o Art. 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006, será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as Microempresas e as Empresas de pequenoporte, onde entende-se por empate 
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e as Empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais 
bemclassificada,somenteseamelhorpropostainicialnãotiversidoapresentadapormicroempresa ou empresa de pequeno 
porte. Caso ocorra o empate, será adotado oprocedimento: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objetolicitado; 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso a), serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nos critérios descritos no item 1, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmodireito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e as Empresas de pequeno porte que 
se encontrem nos critérios de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhoroferta; 

d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora docertame. 

2. Emcasodeempateentreduasoumaispropostas,desdequenãoseapliqueaoscritériosde 
preferênciaparacontrataçãodeMEeEPPdescritosnoitem1, serão obedecidoodispostono§2º,do art.45, da Lei n. 8.666/93, 
quando a classificação dar-se-á por sorteio entre os proponentes em condições de igualdade, na presença dos 
interessados. 

 

XV. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

1. Se nenhuma irregularidade for verificada, a Comissão de Licitação proporá ao Secretário de Administração e 
Finanças, Gestão e Controle Internoadjudicação ao proponente que oferecer o maior preço, observados os critérios 
de julgamento estabelecidos nesteEdital. 

2. A adjudicação do objeto da licitação será efetuada por maioroferta. 
 

XVI. DAINSTALAÇÃO 

1. Para a instalação após homologado o certame e firmado o Termo de Concessão de Uso, o licitante vencedor 
deverá: 
 Instalar o mobiliário e o que for necessário para iniciar a exploração dos serviços no prazo de até 02 (dois) dias corridos, 
contado da assinatura doTermo; 
Quaisquer benfeitorias de caráter permanente a serem realizadas deverão ser submetidas à apreciação da Secretaria 
Municipal de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno, as quais desde logo serão incorporadas ao imóvel do 
Órgão, sem direito à indenização ou retenção; 

 

XVII. DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO 

1. O licitante vencedor será convocado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis da comunicação oficial do da 
Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno, comprovar o pagamento e assinar o 
Contrato de Concessão de uso, nos moldes na minuta anexa a esteEdital; 
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2. Para efeito do artigo 81 da Lei n. 8.666/93, a recusa injustificada do Licitante Vencedor, em 
assinarocontratodeconcessãodeusodoespaço,caracterizaráodescumprimentototaldaobrigação assumida, sujeitando-o 
às penalidades previstas nesteEdital; 

3. ÉfacultadoaSecretariaMunicipaldeAdministração, Finanças, Gestão e Controle Interno,quando o convocado não 
assinar o termo de concessão no prazo e condições estabelecidas, chamar os licitantes remanescentes, obedecida à 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo da proposta da primeiraclassificada. 

 

XVIII. DAVIGÊNCIA 
1. O prazo para da Concessão de uso será de 03 (três) dias, a partir da assinatura do Termo de Concessão, prorrogável 
por igual período de acordo com o interesse público e a conveniência administrativa, nos termos da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, desde que atendidas todasascláusulas.OMunicípiodeGranitosereservaaodireitodeparalisaraconcessão,de 
acordocomasuaconveniência,semqueistotraganenhumônusparaomesmo,quandolheconvier poderáreiniciá-lo. 

 

XIX. DO FUNDAMENTO DA CONCESSÃO DE USO E REGIME DEEXECUÇÃO 

1. A presente licitação é regida pelas normas previstas na Lei Federal n.8.666/1993; 

2. A concessão de uso de que trata o presente Edital não poderá ser destinada à execução de atividade diversa daquela 
estabelecida neste ato convocatório e respectivo termo deconcessão; 

3. A escolha dessa modalidade se dá em razão da proximidade do evento, sendo impossível de praticar o prazo de 30 
dias da concorrência, garantindo-seo respeito à isonomia pela ampla competitividade franqueando-se a participação 
de qualquer interessado, mediante apresentação de oferta, além daescolhada proposta mais vantajosa com oferta 
de maior preço à Administração. 
 

XX. DO ACOMPANHAMENTO EFISCALIZAÇÃO 

1. A fiscalização do espaço físico será acompanhada pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Gestão 
e Controle Interno, com autoridade para exercer, como representante da Administração, toda e qualquer ação 
destinada a orientar, acompanhar e fiscalizar o uso adequado da área cedida, com prerrogativas para adoção das 
medidas alinhadas nesteEdital. 
A fiscalização quanto à verificação do recolhimento dos valores concernentes à contrapartida pela 
concessãodaárea,caberáàSecretariaMunicipaldeAdministração, Finanças, Gestão e Controle Interno, a qual caberá 
adotar, ainda, as demais providênciaspertinentes. 

2. A fiscalização dos serviços atuará no interesse exclusivo da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, 
Gestão e Controle Interno, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade do licitante vencedor, inclusive perante 
terceiros, por qualquerirregularidade. 

3. Afiscalizaçãoanotaráemregistroprópriotodasasocorrênciasrelacionadasaosencargosdo licitante vencedor, 
determinando o que for necessário à suaregularidade. 

 
 

XXI. DA RESCISÃO DA CONCESSÃO DEUSO 

1. O Termo de concessão poderá ser rescindido por qualquer uma das partes em razão do descumprimento de 
qualquer das obrigações ou condições nele pactuadas, bem como pela superveniência de norma legal ou fato 
administrativo que torne formal ou materialmente 
inexeqüívelou,ainda,amigávelmenteouporatounilateraldevidamentemotivado,mediantecomunicaçãoprévia da parte 
que dele desinteressar, com antecedência mínima de 90 (noventa)dias. 

2. O Órgão poderá rescindir a concessão de uso, a qualquer tempo, em razão de interesse público que assim 
ajustifique. 

3. Nahipótesederevogaçãodoatodeconcessão,olicitantevencedor terãoprazode02(duas) horas para entrega do 
local, a contar da comunicaçãooficial. 

4. É vedado o pagamento de indenização por conta de benfeitorias e construções de caráter permanente, que 
aderem definitivamente aoimóvel. 

 

XXII. DO DIREITO DE PETIÇÃO E DOSRECURSOS 
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1. Os autos do processo estarão sempre com vista aos interessados no horário deexpediente. 

2. Observado o disposto no artigo 109, da Lei n. 8.666/93, o licitante poderá apresentar recurso ao Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da 
ata, nos casosde: 

a) habilitação ou inabilitação dolicitante; 

b) julgamentodaspropostas; 

c) anulação ou revogação dalicitação; 

d) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei8.666/93; 

e) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou demulta. 
 

2.1representação,noprazode5(cinco)diasúteisdaintimaçãodadecisãorelacionadacomoobjeto da licitação ou do contrato, 
de que não caiba recursohierárquico. 

3. Interpostoorecurso,serácomunicadoaosdemaislicitantes,quepoderãoimpugná-lonoprazode 05 (cinco) dias úteis. 
Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente 
deLicitaçãopoderá,noprazode05(cinco)diasúteis,reconsiderarasuadecisãooufazê-losubir, devidamente informado, ao 
Secretário de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno. 

4. Quaisquerargumentosousubsídiosconcernentesàdefesadolicitantequepretendermodificação 
totalouparcialdasdecisõesdaComissãoPermanentedeLicitaçãodeverãoserapresentadospor escrito, exclusivamente, 
anexando-os ao recursopróprio. 

5. Toda petição de impugnação do edital ou de interposição de recurso deverá ser protocolizada na 
saladoSetordeLicitações,àAv.Jose Saraiva Xavier, 90 Centro,GRANITO/PE,CEP 56.160-000, sob pena de seu 
nãoconhecimento. Não será admitida e reconhecida recursos e ou impugnação de edital por meio eletrônico. 

 

XXIII. DA IMPUGNAÇÃO DOEDITAL 

6. Os autos do processo estarão sempre com vista aos interessados no horário deexpediente. 

7. Observado o disposto no artigo 109, da Lei n. 8.666/93, o licitante poderá apresentar recurso ao Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da 
ata, nos casosde: 

f) habilitação ou inabilitação dolicitante; 

g) julgamento daspropostas; 

h) anulação ou revogação dalicitação; 

i) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei8.666/93; 

j) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou demulta. 
 

2.1representação,noprazode5(cinco)diasúteisdaintimaçãodadecisãorelacionadacomoobjeto da licitação ou do contrato, 
de que não caiba recursohierárquico. 

8. Interpostoorecurso,serácomunicadoaosdemaislicitantes,quepoderãoimpugná-lonoprazode 05 (cinco) dias úteis. 
Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente 
deLicitaçãopoderá,noprazode05(cinco)diasúteis,reconsiderarasuadecisãooufazê-losubir, devidamente informado, ao 
Secretário de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno. 

9. Quaisquerargumentosousubsídiosconcernentesàdefesadolicitantequepretendermodificação 
totalouparcialdasdecisõesdaComissãoPermanentedeLicitaçãodeverãoserapresentadospor escrito, exclusivamente, 
anexando-os ao recursopróprio. 

10. Toda petição de impugnação do edital ou de interposição de recurso deverá ser protocolizada na sala 
doSetordeLicitações,àAv.Jose Saraiva Xavier, 90 Centro,GRANITO/PE,CEP 56.160-000, sob pena de seu 
nãoconhecimento. Não será admitida e reconhecida recursos e ou impugnação de edital por meio eletrônico. 

 

XXIV. DARESCISÃO 

1. A inexecução total ou parcial do Contrato de concessão de uso enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 
77 a 80 da Lei n.8.666/93. 

2. A rescisão do Termo de Concessão de Uso poderáser: 
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 Determinada por ato unilateral e escrito da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno, 
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a cessionária com a 
antecedência mínima de 30 (trinta)dias; 
 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
quehajaconveniênciaparaaSecretariaMunicipaldeAdministração, Finanças, Gestão e Controle Interno;ou 
 Judicial, nos termos da legislação vigente sobre amatéria. 

3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada do Secretário Municipal 
de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno. 

 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a 
ampladefesa. 
  
XXV. DACHAMADA PUBLICA 

1. A critério da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno, esta CHAMADA 
PUBLICApoderá: 

 Seranulada,deofícioouporprovocaçãodeterceirossehouverilegalidade,mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado;ouSer revogada, a juízo da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Gestão e Controle 
Interno,seforconsideradainoportunaouinconvenienteaointeressepúblico,decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;ouTransferir a data para a realização da 
sessão de abertura dos envelopes "Documentação" e" PropostaComercial". 

2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento destaCHAMADA PUBLICA: 
 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o 
disposto no parágrafo único, do art. 59 da Lei n.8.666/93; 
 A nulidade do procedimento licitatório induz a do Termo de Concessão de Uso, ressalvado ainda o dispositivo citado no 
subitem anterior;e 
 No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
  

XXVII. DAS CONSIDERAÇÕESFINAIS 

1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação 
relativa apresentelicitação. 

2. A Comissão Permanente de Licitação, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente 
formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
legislaçãovigenteenãocomprometamalisuradalicitação,sendopossívelapromoçãodediligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução doprocesso. 

3. Osserviçosdeverãoserprestadosdeacordocomasexigênciasdoedital,termodereferência e anexos. 
 

XXVIII. DOFORO 

1. Para solução das questões decorrentes deste contrato elege-se o foro de Bodoco/PE, renunciando as partes a 
qualquer outro por mais privilegiado queseja. 

 
GRANITO/PE, 24 de Julho de 2018. 

 
 

Francisco Duarte Gabriel 
Presidente Comissão Permanente de Licitações e Julgamento 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1 - SECRETARIASOLICITANTE 

 
Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno 

 
2 -OBJETO 

 
Concessão de uso de espaço Público. 

 
3 -JUSTIFICATIVA 

 
A Secretaria de Administração e Finanças, Gestão e Controle Interno solicita abertura de procedimento licitatório 
competente para cessão de espaços públicos para atividades comerciais de fornecimento de gêneros alimentícios, 
bebidas e serviços de lazer no interior do Parque de Exposições Agamenon Vieira de Araujo. 

 
4 - ESPECIFICAÇÕES DOOBJETO 

LOTE 01 - EXPOGRANITO (FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS) 2018 

Item 
Especialidade Quantidade 

credenciados 
 valor minimo  Observações 

1 Bebidas quentes drinks 05 (cinco) Barracas/tendas 
                    

500,00  

Não será permitida a venda de produtos em 
garrafas copos e/ou vasilhames de qualquer 
natureza de vidro; 
É proibida a venda de qualquer tipo de cerveja 
e/ou refrigerante; 
Todas as tendas deverão ter luz de emergência e 
extintor pó químico seco de 4,0 Kg como descrito 
no projeto de pânico e incêndio do evento 
EXPOGRANITO2018; 
Não será permitida a venda de bebidas alcoólicas 
para menores de 18 anos, e na dúvida sempre 
solicitar o documento de identificação; 
As tendas serão fornecidas pela Prefeitura 
Municipal de Granito (com instalação elétrica); 
É de responsabilidade de cada credenciado, a 
contratação de no mínimo 1 (um) seguranças por 
cada 02 (duas) barraca/ tenda que deverão ficar à 
disposição da organização do evento; 

2 
Fornecimento de Bebidas 
com total exclusividades 

01 FORNECEDOR 
                 

3.000,00  
-     Fornecimento de bedidas (cervejas,refrigerantes, 
bebidas quentes) para as barracas de bebidas 

3 Estacionamento 01 FORNECEDOR 
                    

600,00  

 Responsável por gerenciar entrada e saída de 
veículos em vias publicas e ou áreas públicas nas 
proximidades do Parque de Exposição Agamenon 
Vieira de Araujo. 
 A empresa e ou pessoa ficara responsável por arcar 
com quais furtos e extravios, abarroamento, e 
arrombamento que vier a acontecer, ficando o 
município isento, devendo para isso ser responsável 
pela geração de seguro apara tal fim 

4 Água de coco, mineral 01 FORNECEDOR 
                    

400,00  
-     Fornecimento de água de coco, mineral para as 

barracas de bebidas. 
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5 Gelo 01 FORNECEDOR 
                    

200,00  
-     Fornecimento de gelo para as barracas de 
bebidas. 

 
 

5 – CONDIÇÃO PARAPARTICIPAÇÃO 
 

5.1 Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas, que preencherem as condições constantes do Termo de 
Referência. 

 
5.1.1 Não poderão participar da CHAMADA PUBLICA,pessoas jurídicas e Físicasque: a 
- Estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 
b - Tenham sido declaradas suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Município de Granito, 
durante o prazo da sanção aplicada; 

 
c - Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal, Municípios 
e nas respectivas entidades da administração indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida sua reabilitação; 

 
d - Tenham sido declaradas impedidas de licitar e contratar com a administração direta e indireta do Município de 
Granito, durante o prazo da sanção aplicada; 

 
e - Incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, observada a exceção prevista no § 1º do art. 9º da 
mesma Lei; 

 
f - Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta CHAMADA PUBLICA;  
g - Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 
h - Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou 
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 
humanosemcomum,excetosedemonstradoquenãoagemrepresentandointeresseeconômicoem comum; 

 
i - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade da organização da sociedade civil que, 
pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

 
5.2. Para fins de habilitação, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: 

 
 Em se tratando de pessoafísica: 

g) Carteira deIdentidade; 

h) Documento de inscrição no Cadastro de Pessoa Física(CPF); 

i) Comprovante deresidência; 

j) Documento credenciamento, conforme modelo constante no Anexo I deste edital. 

k) Certidão Negativa de Débitos junto a PrefeituraMunicipal 

l) Certidão Federal, e CNDT. 
 Em se tratando de pessoajurídica: 

k) Registro Comercial, no caso de empresárioindividual; 

l) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seusadministradores; 
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m) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria emexercício; 

n) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas(CNPJ); 

o) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objetocontratual; 

p) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Previdenciários e à Dívida Ativa da União 
emitida pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal, 
devidamenteválida; 

q) Certidão Negativa de Débito e Regularidade Estadual de competência da Secretaria da Fazenda do respectivo 
domicíliotributário; 

g.1) Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nos itens “c” e “d” de forma consolidada, de acordo com a 
legislação do domicílio tributário do licitante. 

r) Prova de regularidade com as Fazendas Municipal eEstadual; 

s) ProvadeRegularidaderelativaaoFundodeGarantiaporTempodeServiço FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 
Federal; 

t) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, disponível nos portais na internet:www.tst.gov.br/certidao; 
m) Alvará de Funcionamento. 
1.4. Outros documentos: 

e) Declaração de Idoneidade, conforme anexoIII; 

f) Declaração de Concordância com o Edital, conforme anexoV; 

g) Declaração de que atende plenamente ao que dispõe o inciso XXXIII, do artigo 7º daConstituição Federal, em 
cumprimento ao inciso V, do artigo 27 da Lei n. 8.666/93, conforme anexoIV. 

h) Declaração de Enquadramento na Lei Complementar nº 123/06, quando for o caso (anexoVII) 
Declaração de Vistoria - a empresa/pessoa física interessada em participar da licitação, por meio de seu 
representantelegal,deverávistoriarolocalondeserãodesenvolvidasassuasatividades,afimde efetuar os levantamentos 
necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não 
incorreremomissõesquejamaispoderãoseralegadas,devendoomesmoterovistodaSecretaria Municipal de Administração, 
Finanças, Gestão e Controle Interno. 
 

 Oslicitantespoderãocredenciarrepresentantes,paraparticiparemdas sessõeseatuaremem todas as fases do certame, 
rubricando documentos, assinando as atas, manifestando-se por escrito ou oralmente, interpondo e desistindo de 
recursos e, ainda, praticando quaisquer outros atos pertinentes. 

 
 Para fins de habilitação deverá ser apresentada uma procuração por instrumento público ou particular com firma 
reconhecida do outorgante, na qual constem poderes específicos para interpor recursos e desistir de sua interposição e 
praticar todos os demais atos pertinentes aocertame. 

 
 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante no presente certame. 
Configurada tal situação, serão desconsideradas as procurações e/ou credenciamentos outorgados por todos os 
licitantes, permanecendo eles sem representantes regularmente constituídos para aqueleato. 

 

6. CONDIÇÕES DEEXECUÇÃO 
 

 A contratação não implica em vínculo empregatício, nem exclusividade de colaboração entre o Município e a 
Contratada. 

 
 O ônus e obrigações advindos da contratação de colaboradores para execução do objeto deste Termo de Referência, 
em hipótese alguma, poderão ser transferidos para o Município ou para a Secretaria de Administração, Finanças, 
Gestão e Controle Interno. 

 
 As despesas com aquisição e/ou manutenção de equipamentos necessários à realização dos serviços são de 
responsabilidade dacontratada. 
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 A fiscalização ou o acompanhamento da execução do contrato pelos órgãos competentes da 
SecretariadeMeioAmbientenãoexcluinemreduzaresponsabilidadedaContratada,nostermosda legislaçãopertinente. 

 

7. OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE 
 

 Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada no cumprimento do objeto, fixando-lhe, quando não 
pactuado, prazo paracorrigi-la. 

 
 Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito 
cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por 
irregularidadesconstatadas. 

 
 Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com asespecificações do Termo 
deReferência. 

 
 Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos 
pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo 158,I). 

 

8. OBRIGAÇÕES DACONTRATADA 
 

 Respeitar e fazer respeitar a legislaçãopertinente. 
 Manter durante a exploração da área que lhe foi licenciada, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. 

 
 Zelar pela área objeto de permissão e comunicar de imediato à Administração a sua utilização indevida porterceiros. 

 
 Exercer unicamente a venda ou a prestação de serviços do que lhe foi autorizado através do termo de Cessão, 
conforme descrito e caracterizado no Termo de Referência, observando as exigências legais higiênico-sanitárias e de 
segurançapertinentes. 

 
 Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, bem como por danos ou prejuízos 
causados a terceiros e à AdministraçãoPública. 

 
 Não suspender suas atividades durante o horário de funcionamento sem prévia e expressa autorização da 
AdministraçãoPública. 

 
 Deverá ser observado ainda: 

 

a. Cumprir todas as exigências e obrigações constantes neste Termo deReferência. 
 

b. Arcarcomosônusdecorrentesdaincidênciadetodosostributosfederais,estaduaisemunicipais que possam advir dos 
serviços contratados, responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências das repartições competentes, com 
total isenção doMunicípio. 

 

c. Fazer cumprir as normas disciplinares e de segurança, exigências das leis trabalhistas, previdenciárias e securitárias, 
relativamente aos empregados envolvidos na execução dos serviços, inclusive as determinações emanadas da 
fiscalização do Município, fazendo prova derecolhimentos devidos. 

 

d. Justificar ao Município, por escrito, as razões alegadas quando da decisão de não realização de qualquer item 
constante no Termo deCessão. 

 

e. Informar ao Município a eventual alteração de sua razão social, controle acionário, diretoria, contrato ou estatuto, 
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enviando, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de registro da alteração, cópia autenticada da Certidão 
da Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil das PessoasJurídicas. 

 

f. Responsabilizar-se pela indenização de dano causado à Secretaria de Administração, Finanças, Gestão e Controle 
Interno e a terceiros a ela vinculados, decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou 
imprudência praticadas pelo licitante e/ou seus empregados, profissionais ouprepostos. 

 

g. Exercer somente atividades que sejam compatíveis e adequadas ao uso da 
sorveteria/lanchonete, sendo expressamente proibida a prática de quaisqueroutras. 

 

h. Manter a barracas, em perfeito estado de conservação e uso, de acordo com as exigências dos Poderes Públicos, 
obrigando-se a seguir as normas sanitárias previstas emlei. 

 

i. Não poderá ser transferida a concessão para outrem, a qualquertítulo. 
 

j. Deverá recolher o lixo da barraca e do seu entorno, acondicionando-os em recipientepróprioecolocando-
onolocaldecoleta,nosdiasehoráriosestipuladosnaquelaregião. 

 

k. Não permitir a entrada de qualquer veículo nas dependências do Parque, mesmo sendo para o 
embarque/desembarque de passageiros e/oumateriais. 

 
 

l. Obedecer rigorosamente ao regulamento interno do Parque de Exposições Agamenon Vieira de Araujo. 
 

9. CONDIÇÕES DEPAGAMENTO 
 

 Após homologado o processo licitatório, cada licitante contemplado para qualquer um dos itens desta licitação, deverá 
efetuar o depósito, identificado com CNPJ, com 10 dias de antecedência do 
iniciodasatividadesnaimportânciareferenteaoperíodode1(um)mês,emcontavinculadaaoBanco doBrasil,Agência0899-0 - 
Bodocó,daPrefeituraMunicipaldeGranito,CNPJ11.040.888/0001-02. 

 
 ApartirdosegundodiaaContratadapagaráaoConcedenteatéo2º(segundo)diade, através guia de Pagamento e ou 
depósito bancário na mesma conta supracitada e apresentar o comprovante de pagamento no prazo máximo de até 
24 (vinte e quatro) horas à Coordenadoria de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração, Finanças, Gestão 
e Controle Interno. 

 
 Comprovado o depósito nos termos do item anterior, a Secretaria de Administração, Finanças, Gestão e Controle 
Interno, concederá a Cessão, em caráter pessoal e intransferível, observada as condições inerentes ao comércio a 
serexercido. 

 
 Quando a Contratada não assinar o termo de Cessão no prazo previsto, mediante a apresentação do comprovante de 
depósito dos valores ofertados, a Administração poderá convocar os candidatos remanescentes para cessão de espaço 
público, e assiná-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiroclassificado. 

 
 Após o atraso de três meses no pagamento da concessão de uso, fica automaticamente 
rescindidoocontratodeconcessãododireitodeuso,perdendooconcessionárioqualquerdireitode 
usodoespaçopublico,devendoretirarseusequipamentosnoprazodecincodiasapósanotificação da rescisão automática e 
unilateral docontrato. 

 
 Évedadaasubcontratação,cessãooutransferênciaparcialoutotaldoobjetodestaCHAMADA PUBLICA. 

 

10. PRAZO DE VIGÊNCIA 
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Oprazoparapermissãodeusoseráde03(três)dias,apartirdaassinaturadocontrato,prorrogável por igual período de acordo 
com o interesse público e a conveniência administrativa, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, desde que 
atendidas todas as cláusulas. O Município de Granito se reserva ao direito de paralisar a concessão, de acordo com a 
sua conveniência, sem que isto traga nenhum ônus para o mesmo, quando lhe convier poderáreiniciá-lo. 

 

11. LOCAL, CONDIÇÕES DE GARANTIA E PRESTAÇÃO DOSSERVIÇOS 
 

 O envio da ordem de serviço à CONTRATADA será feito através de e-mail informado pelo licitante no ato 
docredenciamento. 

 
 Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas. O MUNICÍPIO DE GRANITO, 
através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GESTÃO E CONTROLE INTERNO, não aceitará ou receberá 
qualquer serviço com atraso, 
defeitosouimperfeições,emdesacordocomasespecificaçõesecondiçõesconstantesnesteTermo 
de Referência, cabendo ao credenciado efetuar as adequações necessárias IMEDIATAMENTE, sob pena de aplicação das 
sanções previstas. 

 
 Será disponibilizado na Secretaria de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno e no 
DiárioOficialEletrônicodoMunicípiodeGranito-MG,relaçãodoscomerciantescontemplados, 30 (trinta) dias antes do início 
dasconcessões. 

 

12. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 
 

 Será realizada Sessão Pública de abertura dos envelopes, julgamento e habilitação dos interessados, no dia de 2018, 
às, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Granito, localizada na Av. Jose Saraiva Xavier, 90 Centro, 
GRANITO/PE, CEP 56.160-000. A sessão 
seráconduzidapelaComissãoPermanentedeLicitaçãoeJulgamento/CPLJ,comoauxíliodaEquipe 
deApoio,designadosatravésdePortariaparaestefimpelaSecretariaMunicipaldePlanejamentoe Gestão. 

 
 A Comissão em seguida classificará as propostas em ordem crescente indicando a mais 
vantajosaparaoMunicípio,assim,consideradaaqueofertarMAIOROFERTAPORITEM,apartirdo valor mínimo estipulado. 

 
 

 Ocorrendo empate nos preços oferecidos pelas licitantes, deverá ser observado critério estabelecido no Art. 45, 
Parágrafo 2º. da Lei 8.666/93 e suasalterações. 

 

13. ACOMPANHAMENTO EFISCALIZAÇÃO 
 

 Écompetenteparaplenoetotalrecebimentodoobjetodestecontrato,bemcomoafiscalização do seu cumprimento, a 
Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno, através do seu servidor SrLuis Carlos da 
Silva Oliveira.O Município de Granito, através da secretaria requisitante, poderá a seu critério, contratar empresa ou 
preposto a fim de fiscalizar e acompanhar se o bem público está sendo utilizadoadequadamente. 

 

14. DAS CONDIÇÕESGERAIS 
 

 A contratada deverá iniciar as atividades tendentes à ocupação da área em tempo hábil para 
queestejaatéadataprevistaparaoiníciodaconcessão,aptaparaexploraroespaçodeacordocom a legislação vigente, sob 
pena de revogação daCessão. 

 
 A exploração da área locada deverá ser feita exclusivamente pelacontratada. 
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 É de responsabilidade exclusiva e integral da contratada a utilização de pessoal para a 
exploraçãodaárea,incluindoosencargostrabalhistas,previdenciários,sociais,fiscais,ecomerciais, resultantes de vínculo 
empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para AdministraçãoPública. 

 
 Os casos omissos serão tratados individualmente em instrumentopróprio. 

 
 Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pela Secretaria de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno por 
meio dos telefones (87 38801156/38801172ou pelo email:cpl.granito@gmail.com 

 
 Fica eleito o Foro da comarca de Granito, Minas Gerais, para dirimir qualquer questionamento jurídico oriundo do 
presente InstrumentoConvocatório. 

 
 Para acompanhamento da contratada, a Secretaria de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno poderá 
realizar, a qualquer momento, visitastécnicas. 

 
15- DAS PENALIDADES 

 
15.1 - Os participantes ficam cientes que após homologado o resultado proferido pela Comissão de Licitação, bem 
como durante o curso e processo, estarão sujeitas às seguintes normas e sanções, todas de caráter administrativo: 

 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o preço integral da proposta, pelo não comparecimento para assinatura 
docontrato. 

 

b) Onãocomparecimentoreferidonoitemacima,ensejaráaconvocaçãodosdemaisparticipantes pela sua ordem de 
classificação, ressalta-se que a convocação do segundo classificado não isentará ao primeiro de receber a aplicação 
da multa acimareferida. 

 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o preço integral da proposta, se a licitante após assinar contrato vier a 
apresentar desistência no curso da vigência do contrato, salvo se o Município aquiescer. 

 

d) As multas previstas neste edital poderão ser cobradas extra judicialmente por lançamento em dívida ativa, bem 
como judicialmente, por execução ou processo aplicável àespécie. 
 
16 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Lei 371/2016, 05/12/2017 
MUNICÍPIO DE GRANITO 

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER 
13 392 5005 2098 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FEIRA DE CAPRINOS E OVINO 
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA 

 
17 – JUSTIFICATIVA 

O Município visando proporcionar e assegurar para eficácia ao atendimento publico no decorrer do evento da realização da 
ExpoGranito edição 2018, abre oportunidade aos comerciantes ambulantes e de depósitos de bebidas do município, e que a 
escolha dessa modalidade em razão da proximidade do evento, sendo impossível de praticar o prazo de 30 dias da 
concorrência, mas ressaltar que a isonomia será garantida pela ampla competitividade já que a publicação do aviso será 
realizada com antecedência de 15 dias, além de escolher a proposta mais vantajosa com oferta de maior preço à 
Administração, pontuando comparação com preços de mercado praticados em eventos de municípios vizinhos, gerando assim 
receitas para o município que esta organizando o referido evento. 
 
 

Granito, 24 de Julho de 2018.  
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Luis Carlos da Silva Oliveira 
Secretário de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno 
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Edital de Licitação - CHAMADA PUBLICA n.º 002/2018 

 
MODELO DO TERMO DE VISTORIA 

 
 
 
 
 
 
 

Nesta data compareceu na Secretaria de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno, o 
representantedaempresa, ,o Senhor 
(a) ,portador doCPFnº , para proceder à vistoria no local 
para instalação da lanchonete, objeto deste edital, efetuar os levantamentos necessários ao desenvolvimento de 
seus trabalhos, ficando ciente a partir deste instante, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão 
seralegadas. 

 
 
 

Local e Data 
Assinatura do Representante da Empresa 

 
 
 
 
 

 
Assinatura da Gerente de Licitações, Suprimentos, Contratos e Convênios 
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DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
 
 

Declaro para fins de participação nesta CHAMADA PUBLICA, e sob as penas da lei, que a 
empresa..........................,inscritanoCNPJsobn.º..................................................,nãofoideclarada inidônea para licitar com 
a Administração Pública, bem como se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, de acordo 
com o § 2º do art. 32 da Lei8.666/93. 

 
 
 

Local e data: 
 

Nome e assinatura do diretor ou representante: RG: 
CPF: 

 
Telefone: 

 
E-mail: 
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DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

..............................(empresa) neste ato representada 
por ..............................(identificar)............................declara, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27 da Lei n.º 
8666/93, declaro a não realização, no estabelecimento, de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 
(dezoito) anos e de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 
14 (quatorze) anos. 

 
 
 
 
 
 
 

Local e data: 
 

Nome e assinatura do diretor ou representante: RG: 
CPF: 

 
Telefone: 

 
E-mail: 
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ANEXO V 
MODELO 

Edital de Licitação - CHAMADA PUBLICA n.º 002/2018 
 

DECLARAÇÃO DE PLENA ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 
 
 
 
 
 
 
 

........................................(empresa) neste ato representada 
por ..............................(identificar)............................declara, para fins e efeitos de direto, que se submete aos termos do 
edital de Licitação - CHAMADA PUBLICA n.º 002/2018, Modalidade CHAMADA PUBLICA, informando que a proposta 
apresentada pela empresa obedeceu e considerou todos os elementos mencionados no referido edital. 

 
 
 
 
 
 
 

Local e data: 
 

Nome e assinatura do diretor ou representante: RG: 
CPF: 

 
Telefone: 

 
E-mail: 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 
 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 026/2018 DISPENSA 
LICITAÇÃO Nº 004/2018 - CHAMADA PUBLICA Nº. 

002/2018 
 
 

A(nome/razãosocial) , inscrita noCNPJnº , por intermédio de seu 
representantelegal o(a) Sr.(a)  , portador(a) da Carteira de Identidadenº 

 edoCPFnº , DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos 
legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar 
federalnº123/06,nãopossuindonenhumdosimpedimentosprevistosno§4ºdoartigo3ºdareferida Lei. 

 
Local e data. 

 
 
 
 

 
Representante legal 

 
 
 
 

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará crime 
de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das 
penalidades previstas neste Edital. 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO 
 

CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO IMÓVEL DE USO COMUM, A TÍTULO 
ONEROSO, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO POPULAR NA FEIRA DE ANIMAIS 
EXPOGRANITO 2018, POR MEIO DE AMBULANTES, TAMBÉM MEDIANTE A 
INSTALAÇÃO DE BARRACAS/TENDAS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS E 
BEBIDAS, PARQUE DE DIVERSÕES E ESTACIONAMENTO NO MUNICIPIO DE 
GRANITO/PE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE AGOSTO DE 2018. 

 
Nº /2018. 

 
O MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, através da Secretaria de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno, inscrito no 

CNPJ sob o no. 11.040.888/0001-02, com endereço à Av. José Saraiva Xavier, 90 Centro Granito/PE CEP 56.160-000, por 
intermédio da Secretaria de Administração e Finanças, Gestão e Controle Interno, doravante denominada CEDENTE, ora 
representada pelo seuSecretário,Sr.   , brasileiro, portador 
doRG.nº. , inscrito noCPFnº.  , residente e domiciliado 
nestacidade,  e a Empresa  , inscrita no CNPJ sob on.º 
 , comsedenaAv.  , doravante 
denominada  CESSIONÁRIA,  neste  ato  representada pelo Sr.   , 
brasileiro,  portador da cédula deidentidade. n. , CPF n. . . -, convencionaram 
firmar o presente Termo de Concessão de Uso, resultante da DISPENSA LICITAÇÃO Nº 004/2018 - CHAMADA PUBLICA 
Nº. 002/2018, com sujeição às normas ditadas pela Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações,mediante cláusulas e 
condiçõesseguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
OobjetodesteTermoéaconcessãodeuso,atítulooneroso,peloCedenteemfavordaCessionária, concessãode  uso  de  
espaçopúblicodo no Parque de Exposições 
Agamenon Vieira de Araujo. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
O presente Termo de Concessão de Uso a título oneroso terá vigência de 10, 11 e 12 de Agosto de 2018, contado a 
partir de sua assinatura. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRAPARTIDA 
ACessionária  recolherá  a  importância  deR$( ), relativa a contrapartida da 
concessão de uso, mensalmente, com10 dias de antecedência do início das atividades na importância referente ao 
período de 1 (um) mês, em favor da conta vinculada ao Banco do Brasil, Agência 0899-0 - Bodocó, da Prefeitura 
Municipal de Granito, CNPJ 11.040.888/0001-02. 

a) A partir do segundo mês a Concessionária pagará ao Concedente até o 2º (segundo) dia, através de depósito 
bancário na mesma conta supracitada e apresentar o 
comprovantedepagamentonoprazomáximodeaté24(vinteequatro)horasàCoordenadoria de Apoio Administrativo 
da Secretaria de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno. 

 
ParágrafoPrimeiro–Aregradocaputdestacláusuladeveráserobservadaemcasodeprorrogação davigência. 
Parágrafo segundo – O valor mensal referente à concessão de uso do espaço público, será atualizado a cada doze 
meses, tendo por data base a data de início do prazo da concessão, pela variação da (Unidade de Referência Fiscal). 
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CLÁUSULA QUARTA – DA INSTALAÇÃO 
A Cessionária deverá instalar o mobiliário, bem como adotar as demais medidas necessárias, com 
vistasainiciaraexploraçãodosserviçosda(o) no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos,contadoapartirdaassinaturadesteTermodeConcessãodeUso,providenciando,inclusive, toda a documentação 
necessária àocupação. 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA 
A Cessionária, durante a vigência deste Termo, compromete-se a: 

a) Respeitar e fazer respeitar a legislaçãopertinente. 
 

b) Manter durante a exploração da área que lhe foi licenciada, compatibilidade com as obrigações por 
eleassumidas. 

 

c) Zelar pela área objeto do licenciamento e comunicar de imediato à Administração a sua utilização indevida por 
terceiros. 

 

d) Exercer unicamente a venda ou a prestação de serviços do que lhe foi autorizado através da Cessão, conforme 
descrito e caracterizado no Termo de Referência, observando as exigências legais higiênico-sanitárias e de 
segurançapertinentes. 

 

e) Respondercivil,penaleadministrativamentepelosatosdeseusempregados,bemcomopor danos ou prejuízos 
causados a terceiros e à AdministraçãoPública. 

 

f) Não suspender suas atividades durante o horário de funcionamento sem prévia e expressa autorização da 
AdministraçãoPública. 

 
Deverá ser observado ainda: 

 

a. Cumprir todas as exigências e obrigações constantes no Termo deReferência. 
 

b. Arcar com os ônus decorrentes da incidência de todos os tributos federais, estaduais e municipais que 
possam advir dos serviços contratados, responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências 
das repartições competentes, com total isenção doMunicípio. 

 

c. Fazercumprirasnormasdisciplinaresedesegurança,exigênciasdasleistrabalhistas, 
previdenciáriasesecuritárias,relativamenteaosempregadosenvolvidosnaexecução dos serviços, 
inclusive as determinações emanadas da fiscalização do Município, fazendo prova de 
recolhimentosdevidos. 

 

d. Justificar ao Município, por escrito, as razões alegadas quando da decisão de não realização de 
qualquer item constante daCessão. 

 

e. Se pessoa jurídica, informar ao Município a eventual alteração de sua razão social, 
controleacionário,diretoria,contratoouestatuto,enviando,noprazode30(trinta)dias, contados a partir da 
data de registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de 
Registro Civil das PessoasJurídicas. 

 

f. Responsabilizar-sepelaindenizaçãodedanocausadoàSecretariadeAdministração, Finanças, Gestão e 
Controle Interno e a terceiros a ela vinculados, decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de 
negligência, imperícia ou imprudência praticadas pelo licitante e/ou seus empregados, profissionais ou 
prepostos, ficando assegurado à Contratada o direito deregresso. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE 
A fiscalização dos serviços de que trata esta concessão será exercida pela Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças, Gestão e Controle Interno, que terá, entre outras, as seguintes incumbências: 

a) Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada no cumprimento do objeto, fixando-lhe, 
quando não pactuado, prazo paracorrigi-la. 

 

b) Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 
Contratadapeloperfeitocumprimentodasobrigaçõesestipuladas,nemporquaisquerdanos, inclusive quanto a 
terceiros, ou por irregularidadesconstatadas. 

 

c) Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações do Termo 
deReferência. 

 

d) EfetuarodescontodeImpostodeRendaeProventosdequalquernatureza,incidentenafonte, sobre rendimentos 
pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo 158,I). 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO 

Qualquer alteração de espaço físico do bem objeto do presente Termo, só poderá ser realizada pela Cessionária 
mediante prévio e expresso consentimento do Cedente. 
Parágrafo segundo – As benfeitorias realizadas no espaço pela Cessionária passam a integrá-lo e nele deverão 
permanecer após o término da ocupação, não ficando obrigado o Cedente a pagar qualquer tipo de indenização pelas 
obras e serviços realizados. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 
Écompetenteparaplenoetotalrecebimentodoobjetodestetermo,bemcomoafiscalizaçãodoseu cumprimento, a Secretaria 
Municipal de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno, através do seu servidor Sr. Diogo Pedro Vicente, 
portador da matrícula nº 75477-3/1 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 095.836.366-81, deverá observar as disposições do 
Art. 67 da Lei8.666/93. 

 
Parágrafo Primeiro – O tem como incumbência principal verificar se o valor da contrapartida da concessão de uso foi 
recolhido no prazo estipulado. 
Parágrafo Segundo – O gestor do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas aos encargos 
da Cessionária, determinando o que for necessário à sua regularidade. 
Parágrafo Terceiro – A fiscalização dos serviços atuará no interesse exclusivo do Cedente, não 
excluindonemreduzindoaresponsabilidadedaCessionária,inclusiveperanteterceiros,porqualquer irregularidade. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES DO TERMO 
Compete às partes, de comum acordo, salvo nas situações previstas neste instrumento, na Lei nº 8.666/93 e noutras 
disposições legais, realizar, via Termo Aditivo, as alterações nos termos deste Termo de Concessão que julgarem 
convenientes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO 
O Cedente encaminhará até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, extrato deste termo 
parapublicaçãonoDiárioOficialEletrônicodoMunicípiodeGRANITO/PE,consoantedisposição contida no parágrafo único do 
art. 61 da Lei n.8.666/1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS 
OCedenteeaCessionárianãoserãoresponsabilizadasporfatoscomprovadamentedecorrentesde casos fortuitos ou de força 
maior, tal como prescrito em Lei, e deverão resolvê-los mediante acordo mútuo. 
ParágrafoPrimeiro–Cabeàspartessolucionartambémoscasosomissosporintermédiodeacordo. 
Parágrafo Segundo – A Administração do Cedente analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas e 
incidentes, que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de forçamaior. 
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Parágrafo Terceiro – Os agentes públicos responderão, na forma da Lei, por prejuízos que, em 
decorrênciadeatocomissivoouomissivo,causaremàspartes,noexercíciodeatividadesespecíficas do cumprimento 
desteTermo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
A Concessão de Uso poderá ser rescindida por qualquer uma das partes em razão do descumprimento de qualquer das 
obrigações ou condições nele pactuadas, bem como pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que 
torne formal ou materialmente inexequível 
ou,ainda,amigavelmenteouporatounilateral,devidamentemotivado,mediantecomunicaçãoprévia da parte que dele 
desinteressar, com antecedência mínima de 90 (noventa)dias. 
Parágrafo Primeiro – Considerar-se-á rescindido o presente Termo, independentemente de ato especial, retornando o 
espaço à posse do Cedente, sem direito da Cessionária a qualquer indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, nos 
seguintes casos: 

a) Se vier a ser dada utilização diversa da que lhe foi destinada, no todo ou em parte do espaço cedido; 

b) Se houver inadimplemento de cláusulas desteTermo; 

c) Se a Cessionária renunciar à concessão, deixar de exercer suas atividades específicas, ou ainda na hipótese de sua 
extinção, liquidação oufalência; 

d) Se em qualquer época o Cedente necessitar do espaço para seu usopróprio. 
Parágrafo Segundo – O presente termo poderá ser rescindido por razões de interesse público, de 
altarelevânciaeamploconhecimento,justificadasedeterminadaspelamáximaautoridadedaesfera administrativa a que está 
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a quese refere ocontrato. 
Parágrafo Terceiro – Na hipótese de rescisão do ato de concessão, a Cessionária terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis 
para entrega do local, a contar da comunicação oficial. 
Parágrafo Quarto – Em qualquer caso, a devolução da área ao Cedente deverá ser formalizada mediante termo 
acompanhado de laudo de vistoria, no qual deverá ser informada a data do ato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO 
ACessionáriareconheceosdireitosdaAdministração,emcasoderescisãoadministrativa,previstos no art. 77 da Lei 
n.8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES 
Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas neste Termo de Concessão de Uso, a Cessionária sujeitar-
se-á às seguintes sanções, garantido o direito de defesa: 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o preço integral da proposta, pelo não 
comparecimento para assinatura docontrato. 

b) O não comparecimento referido no item acima, ensejará a convocação dos demais participantes pela 
sua ordem de classificação, ressalta-se que a convocação do segundo classificado não isentará ao primeiro 
de receber a aplicação da multa acimareferida. 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o preço integral da proposta, se a licitante após assinar contrato 
vier a apresentar desistência no curso da vigência do contrato, salvo se o Municípioaquiescer. 

d) As multas previstas neste edital poderão ser cobradas extra judicialmente por lançamento em dívida ativa, 
bem como judicialmente, por execução ou processo aplicável àespécie. 

e) A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser paga espontaneamente no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis contado do recebimento da intimação da decisão condenatória, ou cobradajudicialmente. 

f) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de 
Granito, pelo prazo de até 2 (dois)anos; 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

Parágrafo Primeiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceitos pela 
Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno, o licitante vencedor ficará isenta das 
penalidades mencionadas. 
Parágrafo Segundo – Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita ao 
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cancelamentodesuainscriçãonoCadastrodeFornecedoresdaProcuradoria-GeraldeJustiçae,no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO ATRASO NO PAGAMENTO 
NocasodeoCESSIONÁRIOincorreremmora,ouseja,atrasaropagamentodosvaloresatítulode concessão incidirá sobre o 
valor vencido, multa contratual de 2%, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, bem como é facultado à CEDENTE, 
sem prejuízo das penalidades acima impostas, rescindir o presenteinstrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Granito, Estado de Minas Gerais, para dirimir as questões decorrentes da execução deste 
Termo de Concessão de Uso, não obstante qualquer mudança de domicílio que a Cessionária venha a adotar, o qual 
expressamente aqui renúncia. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo de Concessão de Uso em 03 
(três) vias de igual teor, acompanhado de duas testemunhas. 

 
GRANITO/PE, de de 2018. 

 
 
 

Pela CESSIONÁRIA: 
 

 Cessionária 
 
 

Pela CEDENTE: 
 
 
 

Paulo de F. Ribeiro 
Secretário de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno 

 
Testemunhas: 

 
 

Nome: 
CPF: 

 

 
Nome: 
CPF: 
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ANEXO VIII 

 
 

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO CHAMADA 
PUBLICAPÚBLICA Nº 002/2018 
OBJETO: CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO IMÓVEL DE USO COMUM, A TÍTULO ONEROSO, PARA EXPLORAÇÃO 
DE COMÉRCIO POPULAR NA FEIRA DE ANIMAIS EXPOGRANITO 2018, POR MEIO DE AMBULANTES, TAMBÉM 
MEDIANTE A INSTALAÇÃO DE BARRACAS/TENDAS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, PARQUE DE 
DIVERSÕES E ESTACIONAMENTO NO MUNICIPIO DE GRANITO/PE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE AGOSTO DE 2018. 

 
 

(INDICAÇÃO DO LOTE). 
 
 

(nomedaempresa),  CNPJ-MF  n.º,  sediada(endereço  completo),  tendo  examinado o Edital, vem apresentar a 
proposta para concessão de uso do espaço Público, no valor......(.......). 

 
Outrossim, declara que: 

 
a) Cumpriremos todas as exigências, obrigações relativas à instalação constantes no Termo de Referência e sem 

nenhum ônus ao Município de Granito. 
 

b) Arcaremos com os ônus decorrentes da incidência de todos os tributos federais, estaduais e municipais que 
possam advir dos serviços contratados, responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências das 
repartições competentes, com total isenção do Município. 

 
c) Cumpriremos as normas disciplinares e de segurança, exigências das leis trabalhistas, previdenciárias e 

securitárias, relativamente aos empregados envolvidos na execução dos serviços, inclusive as determinações 
emanadas da fiscalização do Município, fazendo prova de recolhimentosdevidos. 

 
d) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data 

final prevista para suaentrega; 
 

e) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossaparte, observada as 
condições do Edital e Termo deReferência; 

 
 

(Local eData)  
 

EmpresaLicitante 
(Responsável legal, cargo e assinatura) 
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