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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016 
  
 
O MUNICÍPIO DE CARANDAÍ, através de sua SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, torna público, para 
conhecimento de todos os interessados, que realizará CONCORRÊNCIA PÚBLICA, nos termo do Lei Federal nº 8.666/93, para firmar 
contrato de concessão de uso de logradouro público para instalação de mobiliário do tipo trailer para o exercício de atividades 
econômicas nos termos da Lei Municipal nº 2201/2016, conforme descrito neste edital e seus anexos, em observância ao princípio 
da isonomia e da estrita vinculação ao instrumento convocatório.  
  
PROCESSO LICITATÓRIO SOB O Nº 077/2016 
UNIDADE INTERESSADA: Superintendência de Administração  
TIPO: Menor Técnica e Preço 
  

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA:   

ATÉ ÀS 09 HORAS DO DIA 25 DE maio DE 2016   

  

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/05/2016 ÀS 09 HORAS E 15 MINUTOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
LOCALIZADADO NA PRAÇA BARÃO DE SANTA CECÍLIA, Nº 68, CENTRO  

  
Obs. A formalização de consultas e/ou encaminhamentos deverão ser realizados na sede da Prefeitura de Carandaí, sito na Praça 
Barão de Santa Cecília, nº 60, Centro, Carandaí/MG. Fone: 032 33611177.  
  
1.0 – DO OBJETO, PRAZO E LOCAL  
1.1 – O presente tem por objetivo a concessão de uso logradouro público para instalação de mobiliário do tipo trailer para o exercício 
de atividades econômicas nos termos da Lei Municipal nº 2201/2016.  
1.2 - Os interessados deverão apresentar os documentos de habilitação e propostas até 09 (nove) horas do dia 25 de maio de 2016, 
na Superintendência de Compras e Licitações, localizada na sede da Prefeitura de Carandaí.  
1.5 – A abertura dos envelopes contendo “documentação” e “propostas” será realizada na data de 25 de maio de 2016, às 
09 horas e 15 minutos, na sala de reuniões na sede da Prefeitura de Carandaí  
1.6 – Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a data e hora aprazadas para esta 
concorrência, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e ou enviadas por qualquer meio, anteriormente a data do 
vencimento. 
1.7 – Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos:  

- Anexo I: Termo de Referência;  

- Anexo II: Modelo de Proposta;  

- Anexo III: Minuta do Contrato;  
 
2.0 – DO VALOR MINIMO DA OFERTA 
2.1 – O valor mensal para a concessão do de uso de área para instalação e exploração comercial de bar/ restaurante/ lanchonete e 
outros comércio de alimentos em geral em trailer não poderá ser inferior a R$100,00 (cem reais) mensais, na forma do artigo 3º da 
Lei Municipal nº 2201/2016.  
2.2. No preço proposto estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros ônus que porventura 
possam recair sobre a prestação de serviços, objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da 
CONCESSIONÁRIA.    
 
3.0 – VISITA TÉCNICA 
3.1 - Durante o período de elaboração das propostas, os licitantes poderão realizar vistoria técnica na área que será concedida, de 
forma a terem conhecimento pleno do local, dos tipos de serviços a serem prestados e das suas condições de execução.    
3.1.1 - Para visitar a área, o licitante deverá entrar em contato com o Setor de Obras, no período de 20/04/2016 a 24/05/2016, das 
09h00m às 11h00m e das 14h00m às 16h00m, por meio do telefone (32) 33611177.    
3.1.2 - As visitas técnicas serão agendadas para o mesmo período, no horário das 10h00m às 16h00m, com tolerância de atraso de 
até trinta minutos. No caso do não comparecimento do visitante, o mesmo deverá reagendar para um novo horário, desde que o 
mesmo seja entre os dias disponibilizados para a visita.    
3.2 – O envio da proposta implica na aceitação, pelo licitante, de todas as condições técnicas definidas para a exploração do 
empreendimento comercial por meio deste Edital, especialmente do Anexo I, que não poderão ser modificadas sem a aprovação 
expressa da Contratante.    
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4.0 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
4.1 – Somente será admitida a participação nesta concorrência pública, de pessoas jurídicas ou físicas, que comprovem com 
documentos de registros, que exploram o ramo de atividade compatível com o objeto e atenderem as exigências do edital e seus 
anexos.  
4.2 – Deverão ser apresentados os documentos de habilitação e propostas em envelopes distintos, assim identificados: ENVELOPE 
Nº 1 – ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; e, ENVELOPE Nº 2 – ENVELOPE DA PROPOSTA.  
4.3 – Não será admitida a participação de pessoas jurídicas ou físicas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, 
liquidação ou tenham sido suspensas de licitar e/ou declaradas inidôneas por Órgão Público de qualquer esfera; aquelas reunidas 
em forma de consórcio, em recuperação judicial/concordata.  
4.4 - Não poderão participar: o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os Servidores Municipais, bem como as pessoas ligadas a 
qualquer deles, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, subsistindo a proibição até 
seis (06) meses após findas as respectivas funções.  
4.5 - Poderão participar as empresas e pessoas físicas que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, 
correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de sua Habilitação, não sendo devida nenhuma 
indenização às empresas pela realização de tais atos.  
2.6 - Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ da 
empresa ou CPF da pessoa física.  
  
5.0 – DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO  
5.1 – A documentação será recebida pela Comissão Permanente de Licitação até o dia, hora e local mencionados no preâmbulo 
desta, em envelopes distintos, fechados e rubricados nos fechos, contendo na sua parte externa e frontal, os seguintes dizeres:  
 

AO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ – MG  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016   
Concessão de uso logradouro público para instalação de mobiliário do tipo trailer para o exercício de atividades econômicas nos 
termos da Lei Municipal nº 2201/2016 
ENVELOPE Nº 1 – ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
Nome da empresa / Nome da pessoa física:  
CNPJ / CPF:  

  

AO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ – MG  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016   
Concessão de uso logradouro público para instalação de mobiliário do tipo trailer para o exercício de atividades econômicas nos 
termos da Lei Municipal nº 2201/2016 
ENVELOPE Nº 2 – ENVELOPE DA PROPOSTA  
Nome da empresa / Nome da pessoa física:  
CNPJ / CPF:  

  
6.0 – ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
PESSOA JURÍDICA:  
  
6.1 - Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará:  
6.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;  
6.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades 
comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;  
6.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;  
6.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;   
6.1.5 – Cópia do RG e CPF dos sócios.   
Obs: As empresas que apresentarem no Credenciamento cópia do RG e CPF autenticadas  bem como cópia autenticada do 
Contrato Social na integra, a sua apresentação na  documentação de habilitação “Regularidade Jurídica” fica facultada.   
 
6.2 - Quanto à REGULARIDADE FISCAL, apresentará:  
6.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ  
6.2.2 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;  
6.2.3 - Certidão Negativa de Débito com créditos tributários federais e à dívida ativa da União, incluindo a regularidade com 
as contribuições previdenciárias;  
6.2.4 - Prova de Regularidades com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede do licitante, ou outra equivalente na forma 
da lei.  
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NOTA: Caso sejam apresentadas Certidões sem indicação expressa do prazo de validade, as  mesmas não serão aceitas se a data 
de suas expedições forem anteriores a 60 (sessenta) dias da  data de abertura dos envelopes contendo documentação e proposta 
comercial.   
6.2.5 Atendendo ainda ao artigo 43 LC 123/2006, devidamente alterado pela LC 147/2014, as microempresas e empresas de 
pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a  documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta  apresente alguma restrição. Caso haja alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa;  
6.2.6 A não-regularização da documentação, no prazo previsto, 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 as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
6.3 - Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará: 
6.3.1 - Certidão de Falência emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 (noventa) dias antes da abertura 
da sessão.  
  
6.4 - Quanto a REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO  
6.4.1 - Prova de Regularidade com o Ministério do Trabalho, por meio de apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas.  
  
6.5 - Quanto a REGULARIDADE TÉCNICA  
6.5.1 – Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestado fornecido por pessoas, jurídicas de direito 
público ou privado suficientes à comprovação da aptidão, na forma do artigo 30, §4º, da Lei Federal n.º 8.666/93.  
6.5.2. Declaração de Visita Técnica, nos seguintes moldes: 
 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
Declaramos, para fins de participação no certame licitatório abaixo referenciado, que efetuamos a vistoria nos locais onde serão 
prestados os serviços, objeto da Concorrência 01/2016.  Nesta oportunidade, fomos acompanhados pelo servidor da Prefeitura 
Municipal de Carandaí, abaixo identificado, que nos forneceu todos os esclarecimentos e informações necessários, dirimindo todas 
as dúvidas. Estamos, portanto, cientes de todas as medidas necessárias à perfeita e completa execução dos serviços.   
Carandaí, ...........de..................................de 2016.     
(assinatura autorizada, devidamente identificada)    

  
6.6 - Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação 
dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, 
conforme modelo abaixo:   
  

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR  
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as penas da 
Lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos.  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) .............................................  
  
Data e local: ___________________________________  
Razão Social da Empresa: ___________________________________  
Nome dos Representantes Legais: ___________________________________  
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________  
Identificação do Declarante 

  
 6.7 - O documento relacionado neste item referir-se-á sempre ao domicílio da empresa.  
  
PESSOA FÍSICA  
  
6.8 - Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA E TÉCNICA, o licitante apresentará:  
6.8.1 – Cópia do CPF e RG;  
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6.8.2 – Comprovante de Endereço;   
6.8.3 – Inscrição no NIT.   
 
6.9 - Quanto à REGULARIDADE FISCAL, apresentará:  
6.9.1 - Certidão Negativa de Débito com créditos tributários federais e à dívida ativa da União;  
6.9.2 - Prova de Regularidades com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede do licitante, ou outra equivalente na forma 
da lei.  
6.9.3 - Prova de Regularidade com o Ministério do Trabalho, por meio de apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas.  
  
6.10 - Quanto a REGULARIDADE TÉCNICA  
6.10.1 – Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestado fornecido por pessoas, jurídicas de direito 
público ou privado suficientes à comprovação da aptidão, na forma do artigo 30, §4º, da Lei Federal n.º 8.666/93.  
6.10.2. Declaração de visita técnica nos seguintes moldes: 
 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
Declaramos, para fins de participação no certame licitatório abaixo referenciado, que efetuamos a vistoria nos locais onde serão 
prestados os serviços, objeto da Concorrência 01/2016.  Nesta oportunidade, fomos acompanhados pelo servidor da Prefeitura 
Municipal de Carandaí, abaixo identificado, que nos forneceu todos os esclarecimentos e informações necessários, dirimindo todas 
as dúvidas. Estamos, portanto, cientes de todas as medidas necessárias à perfeita e completa execução dos serviços.   
Carandaí, ...........de..................................de 2016.     
(assinatura autorizada, devidamente identificada)    

  
6.11 - Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação 
dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, 
conforme modelo abaixo:   

 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR  
A empresa / pessoa física ____________, com inscrição no CNPJ / CPF n. º ______, sediada / domiciliada __________ vem 
declarar sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos.  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) .............................................  
 Data e local: ___________________________________  
Nome do Licitante: ___________________________________  
Assinatura: ___________________________________  
Identificação do Declarante  

   
7.0 – ENVELOPE Nº 02 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  
7.1. Os documentos que compõem a proposta deverão ser apresentados sem emendas, rasuras, borrões, entrelinhas 
ou observações feitas à margem, preenchidos a máquina, manuscritos ou impressos, e apresentados devidamente 
assinados pelo representante legal da licitante, em conformidade com o Anexo I, deste Edital;  
7.2. A proposta comercial deverá conter as seguintes indicações:  
7.2.1. A denominação, CNPJ/CPF, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail do licitante e data. 
7.2.2. A proposta vencedora será aquela que ofertar o MAIOR VALOR de Pagamento Mensal, por ITEM referente à 
exploração comercial da área, devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE.   
7.2.3 - O valor mensal para a concessão do de uso de área para instalação e exploração comercial de bar/ restaurante/ 
lanchonete e outros comércio de alimentos em geral não poderá ser inferior a R$100,00 (cem reais) por mês.  
a) O preço ofertado terá como expressão monetária a moeda corrente nacional com 02 (duas) casas decimais. 
7.2.4. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros ônus 
que porventura possam recair sobre a prestação de serviços, objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única 
e exclusivamente da contratada.  
7.2.5. No envelope n.º 02 deverá conter a indicação do nome da pessoa legalmente capacitada para representar a 
empresa na assinatura do contrato, bem como o cargo que ocupa, o número do RG e CPF. 
7.2.6. Desconsiderar-se-á proposta via fax, e-mail ou entregue fora das condições estabelecidas. 
7.2.7. O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura das propostas.  
  
8.0 - DO JULGAMENTO  
8.1. No primeiro momento da sessão serão abertos os envelopes de habilitação.  
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8.1.1. As condições de habilitação serão avaliadas pela Comissão de Licitação.  
8.1.2 No segundo momento serão abertos os envelopes das propostas, as quais serão avaliadas pela Comissão de Licitação. 
8.2. Serão consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente às disposições deste Edital, observando-se o 
disposto no art. 48, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
8.3. O julgamento das propostas pela Comissão Permanente de Licitações, dar-se-á com base no critério de maior oferta pela 
concessão de espaço, sendo declarada vencedora a licitante que oferecê-lo, atendidas as especificações desta Concorrência. 
8.3.1. Será considerada vencedora a proposta que apresentar a maior oferta sobre o valor mínimo inicial. 
8.3.2. Em caso de empate, a decisão se dará obrigatoriamente por sorteio, em sessão pública, para a qual serão convocados os 
interessados. 
8.4. É facultada à Comissão Permanente de Licitações ou autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  
8.5. Serão desclassificadas as propostas que ofereçam vantagens não previstas neste edital, as que tenham preço condicionais ou 
baseados nas demais propostas e as que apresentem condição de pagamento antecipado;   
 
9.0 – DOS RECURSOS:  
9.1 – A empresa participante que tiver interesse de recorrer das decisões, deverá manifestar o interesse na ata da sessão, sendo 
concedido a esta, o prazo de 05 dias úteis, a contar da lavratura da ata, devendo protocolá-la no setor de Atendimento ao Cidadão 
do Município de Carandaí, sito na sede da Prefeitura Municipal.  
9.2 – Para todos os recursos será observada a norma expressa do artigo 109, da Lei 8.666/93.  
9.3 – Este edital poderá ser impugnado, por ilegalidade, devendo o pedido ser protocolado na Central de Atendimento ao Cidadão do 
Município de Carandaí até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes, devendo a Administração julgar e 
responder em até 03 dias úteis, observados todos os termos do artigo 41, da Lei 8.666/93.  
  
10.0 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:  
10.1 – Esgotados todos os prazos recursais dar-se-á homologação e a adjudicação do objeto. O LICITANTE vencedor será convocada 
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de decair do direito da contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 81 da Lei de Licitações.  
10.2  - Decorrido o prazo e não assinado, se este não for prorrogado nos termos da Lei, a Administração poderá convocar o segundo 
colocado, nos termos do artigo 64, §2º, da Lei 8.666/93.  
  
12.0 – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  
12.1. O pagamento deverá ser efetuado da seguinte forma:  

12.2. O valor de R$______________ (_________________), pagos mensalmente serão corrigidos anualmente pelo Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. As parcelas deverão ser pagas através de guia de arrecadação a ser emitido pelo Setor 

de Arrecadação do município, até o 10º dia útil de cada mês. 

12.3. O licitante somente terá a posse do objeto licitado após assinatura do contrato e quitação do valor referente a primeira parcela 

da concessão.  

 

13.0 – DA CONCESSÃO  

13.1. A CONCESSÃO do espaço público objeto desta licitação será formalizado mediante a assinatura do Contrato.  

13.2. Se a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato, no prazo estabelecido, o MUNICIPIO DE CARANDAÍ poderá, 

independentemente de qualquer aviso ou notificação, convocar as demais licitantes, pela ordem de classificação, aplicando-lhe, 

outrossim, o disposto neste edital.  

 

14.0 – DAS PENALIDADES  

14.1. O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas acarretará a aplicação, a juízo da PMP, das seguintes sanções:  

a) Advertência;  

b) Multa estabelecida em contrato;  

c) Suspensão temporária do direito de participar em licitação da Administração Municipal e impedimento de contratar com a 

Administração Pública;  

d) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição;   

e) Demais penalidades previstas na Lei.  

 

15.0 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

a) Toda alimentação deverá ser fornecida atendendo a critérios e técnicas culinárias e de nutricionismo apropriadas, bem como as 
condições normativas quanto à higiene e a apresentação dos alimentos, em especial a Resolução RDC 216-ANVISA; 
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b) Havendo disponibilidade, deverá priorizar a aquisição de insumos e produtos provenientes da agricultura familiar do entorno da 
unidade de Conservação; 
c) A manutenção e limpeza de equipamentos e instalações ficam sob responsabilidade da CONTRATADA, bem como de efetuar o 
fornecimento de todo material de limpeza e higiene necessárias e substituição das peças e componentes avariados, bem como 
manutenção de toda estrutura em uso; 
d) Será permitida a instalação de mesas e cadeiras padronizadas, em local que não impeça o fluxo de passagem de visitantes, 
devendo a distribuição das mesmas ser aprovada pela Prefeitura; 
e) Não será permitida a estocagem de quaisquer tipos de materiais e equipamentos fora das dependências dos quiosques e seus 
anexos; 
f) É de inteira responsabilidade da CONTRATADA arcarem com os custos de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e 
esgoto nas dependências da estrutura cedida, em uso; 
g) A CONTRATADA devera apresentar mensalmente cópia de todos os pagamentos por eles realizados para PREFEITURA, 
observando o pagamento em dia; 
h) Apresentar mensalmente até o décimo dia útil do mês subsequente o Documento de Arrecadação Municipal (DAM), comprovando 
o pagamento em dia da concessão de uso com a devida autenticação, para PREFEITURA; 
i) Deverá observar rigorosamente a legislação sanitária, a legislação do código de postura do município e a remoção frequente e 
acondicionamento apropriado de todo lixo, arcando com sua remoção e entrega nos locais destinados à coleta pública; 
J) Deverá manter um programa de dedetização e desratização periódica, e anuída pela PREFEITURA, de acordo com a necessidade 
local; 
k) A contratação de todos os funcionários que irão trabalhar nas áreas concedidas, respondendo pelas obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e securitárias, relativo aos mesmos, nos termos das legislações vigentes, contratando um número de funcionários 
suficiente para o bom atendimento aos usuários, sem interrupções, observando criteriosamente as condições de limpeza, segurança 
e higiene pessoal; 
l) É responsabilidade da CONTRATADA providenciar Alvará de Funcionamento junto aos órgãos competentes;  
m) A CONTRATADA deverá apresentar após assinatura do Contrato, seguro contra incêndio que atendam a proteção das estruturas 
cedidas; 
n) Manter a PREFEITURA informada sobre toda e qualquer ocorrência de atos, fatos ou circunstâncias que possam surgir na vigência 
do contrato e sugerindo medidas para correção de tais situações; 
o) Observar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança e medicina do trabalho e de 
segurança pública, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
p) Acatar toda orientação advinda do CONTRATADO com relação ao cumprimento das normas ambientais, desde que lhe seja 
comunicado formalmente nas ocasiões devidas, não sendo aceitas considerações verbais;   
q) Apresentar mensalmente, durante toda a constância da relação contratual, comprovantes de quitação e regularidade dos encargos 
da seguridade social (INSS e FGTS), juntamente com a relação dos funcionários;  
r) A CONTRATADA deverá fornecer os serviços e produtos para os quiosques, de acordo com o preço de mercado dos produtos, 
sendo estes acompanhados pela PREFEITURA;  
s) Nenhuma modificação nas estruturas cedidas poderá ser feita pelas CONTRATADAS sem autorização expressa do 
CONTRATANTE. Aquele que pretender fazer qualquer modificação deverá requerer por escrito para avaliação prévia e posterior 
decisão da CONTRATANTE.    
t) Pagar impostos e taxas, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato (água, 
luz, telefone e outros).  
u) É PROIBIDA a venda de qualquer produto: ilícito, fora do prazo de validade, sem nota fiscal que comprove sua origem.  
 

16.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   

16.1. Para garantir a manutenção do equilíbrio contratual, não será permitida a colocação e manutenção de outros quiosques, 

trailers e similares na praça objeto de licitação.  E ainda deverá:   

a) Fiscalizar a execução do contrato referente aos serviços que serão prestados pela CONTRATADA;    

b) Repassar sempre por escrito à CONTRATADA as notificações e/ou alterações julgadas necessárias para exploração e execução 

dos serviços bem como qualquer reclamação dos visitantes;   

c) A CONTRATANTE não se responsabiliza por quaisquer mercadorias ou utensílios deixados pela CONTRATADA e qualquer outro 

dano que vier sofrer;    

d) A CONTRATANTE se reserva no direito de vistoriar o imóvel através do fiscal do contrato, mediante combinação prévia de dia e 

hora;   

e) A CONTRATANTE terá como prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, para responder toda solicitação, notificação, requerimento da 

CONTRATADA. Caso não haja resposta no tempo previsto acarretará na aceitação tácita do pedido.   

  

17.0 – DA RESCISÃO:  
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17.1 – A rescisão contratual poderá ocorrer, nos termo do artigo 79 e 80 da Lei Nº 8.666/93, cumulada as demais penalidades 
previstas contratualmente.  
  
18.0 – DISPOSIÇÕES FINAIS  
18.1 – O concessionário contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato.   
18.2 – O contratado é responsável pelos danos eventualmente causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato.  
18.3 – O contratado deverá obedecer rigorosamente o prazo indicado para apresentação da habilitação.  
18.4 – O concorrente a concessionário é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação de quem o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, implicará a rescisão contratual, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis.  
18.5 – A participação do concorrente nesta concorrência pública implica em aceitação de todos os termos deste edital.  
18.6 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização da abertura de propostas na data 
aprazada, a sessão será transferida mediante aviso aos participantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento 
ou, ainda, mediante publicação no site da Prefeitura de Carandaí.  
18.6 – Os casos não previstos nesse edital serão decididos pela Comissão de Licitações.  
18.7. - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da Comarca de Carandaí/MG.  
  
Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 12:00 às 17:00 horas na Superintendência de Compras e 
Licitações, sito na sede da Prefeitura Municipal de Carandaí – MG, ou pelo fone (032) 33611177, ou através dos email’s: 
compras@carandai.mg.gov.br e licitacao@carandai.mg.gov.br.   
 
Carandaí (MG), 15 de abril de 2016.   
  
  
Luclécio Andrade Tavares 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este edital se encontra examinado e aprovado por 
esta Assessoria Jurídica. 

 
Em ___/___/______. 

 
         

___________________                        
Assessor Jurídico 

        

mailto:compras@carandai.mg.gov.br
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA AGRISHOW 

 
OBJETIVO: Concessão de uso logradouro público para instalação de mobiliário do tipo trailer para o exercício de atividades 
econômicas nos termos da Lei Municipal nº 2201/2016.  
 
Local: A instalação e operação do serviço será na Praça Municipal localizada na bifurcação das Ruas Pereira Aberlard Pereira Filho 
e Vereador João Henriques Pinto, no bairro Olímpico.  
 
As instalações: O trailer deverá ter as seguintes dimensões: 
I – Cumprimento de 3,0 metros; 
II – Altura de 2,0 metros; e 
III – Largura de 2,0 metros.  
A parte interna do trailer deverá todos os equipamentos necessários ao armazenamento, preparo e fornecimento de lanches e 
bebidas, tais como: forno elétrico, forno micro-ondas, máquina de café expresso, máquina de café comum (coador), aquecedor de 
salsichas, estufa quente e refrigerador horizontal, além de uma pequena pia, para lavagem das mãos e utensílios.  
 
Os serviços: Além de alimentos e bebidas, também poderão ser comercializados guloseimas, tais como: chocolates, balas, gomas 
de mascar, drops, bombons, etc. 
 
As despesas: Todas as despesas decorrentes da instalação, bem como toda a logística e os equipamentos necessários ao 
funcionamento serão de responsabilidade da empresa proponente. 
 
Todas as instalações elétricas e hidráulicas necessárias ao bom funcionamento do trailer serão de responsabilidade da proponente.  
A Administração Municipal disponibilizará os seguintes itens:  

• Ponto de eletricidade para 10.000W, com 110V e 220V;  

• Ponto de água ¾  

• Ponto de esgoto 1.1/2  
 
OBS: o crocki para instalação do trailer será entregue junto com o contrato.  
 
.  
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 ANEXO II  
  
 MODELO DE PROPOSTA 
 
 
À  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ. - MG  

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2016  

  

OBJETO: Concessão de uso logradouro público para instalação de mobiliário do tipo trailer para o exercício de atividades econômicas 

nos termos da Lei Municipal nº 2201/2016, conforme previsões deste Edital.  

Propomos valor, sob nossa integral responsabilidade, nos termos estabelecidos pelo Edital, o objeto da CONCORRÊNCIA acima 

mencionado, pelo seguinte valor:  

  

ITEM  DESCRIÇÃO  VALOR PROPOSTO  

01  TRAILER  R$  

  

Declara ainda, para todos os fins, que por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e condições estabelecidas no 

Edital, relativas a licitação supra, bem como a todas as disposições legais.  

  

Local e Data  

  

 

 

Responsável Legal  

(reconhecida em cartório)   

  

Nome:  

Proponente: _______________________________________________________  

Endereço: _______________________________________________________  

C.N.P.J./ C.P.F..: ___________________________________________ 
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ANEXO III  
  
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   
  
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. ____/2016  
  
 Pelo presente contrato administrativo de prestação de serviços o  Município de Carandaí do Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica 
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.094.797/0001-07, com sede na Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, nesta 
cidade, CEP 36.280-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Antônio Sebastião de Andrade, daqui para frente chamada 
simplesmente de CONTRATANTE; e de outro lado a EMPRESA _________________, devidamente inscrita no C.N.P.J. sob nº 
__________________, Inscrição Estadual nº ______________, com sede à ______________, nº _____, na Cidade e Comarca de 
________________, Estado de ________________, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) ________________, brasileiro(a), 
__________, ____________, portador(a) do RG nº ___________/_____/____ e do CPF nº ____________, residente à 
________________, nº ______, na Cidade e Comarca de ____________, Estado de ______________, de agora em diante designada 
de CONTRATADA, têm entre si, justo e contratado as condições estabelecidas nas Cláusulas que adiante seguem:  
  
 CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente Contrato Administrativo, é regido pela Lei Orgânica do Município, 
Lei Municipal nº 2201/2016 e Lei Federal Nº 8.666/93 (Licitações e Contratos); serão aplicáveis de forma subsidiária e nos casos 
omissos as demais legislações de Direito Administrativo, Civil e Penal Brasileira, inerentes a espécie; fazendo, ainda, parte integrante 
e inseparável deste Instrumento, como se nele tivesse seus termos transcritos, a Concorrência Pública nº 002/2016.  
      
 CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: Por força deste Contrato, a CONTRATADA receberá a Concessão de uso de logradouro 
público para instalação de mobiliário do tipo trailer para o exercício de atividades econômicas nos termos da Lei Municipal nº 
2201/2016, conforme previsões deste Edital. São partes integrantes deste contrato, o Edital e seu Termo de Referência (ANEXO I).    
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR MENSAL: A CONCESSIONÁRIA pagará mensalmente a CONCEDENTE o valor de (R$ 
00,00), a título de remuneração pela CONCESSÃO de uso do espaço destinado a instalação de TRAILER, perfazendo o montante 
de (R$ 00,00) como valor total do contrato para o período de 05. 
3.1. Até o décimo dia útil, contados a partir do mês vencido, a CONCESSIONÁRIA deverá pagar a guia administrativa.  
3.2. O não pagamento dos valores devidos pela CONCESSIONÁRIA à CONCEDENTE no tempo, lugar e forma convencionados 
implica na cobrança de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da parcela em atraso, além de juros de 1% (um por 
cento) ao mês, calculados pro-rata-tempore para períodos inferiores a 30 (trinta) dias, e correção monetária pelo índice estipulado na 
Cláusula Terceira deste CONTRATO.  
3.2.1. A multa de mora não exonera a CONCESSIONÁRIA das demais sanções previstas na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, 
nem impede a rescisão contratual, no caso de ocorrência de falhas ou irregularidades na execução do CONTRATO.  
3.3 Quaisquer despesas e encargos decorrentes deste CONTRATO, qualquer que seja a sua natureza, deverão ser suportadas 
integralmente pela CONCESSIONÁRIA, inclusive despesas decorrentes do uso de água, energia elétrica e telefone, correspondente 
a 10% do valor da taxa administrativa que deverá ser paga no mesmo prazo de pagamento da taxa administrativa. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DOS VALORES: O valor mensal será corrigido anualmente pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – IPCA.  
4.1. Os valores contratuais somente serão reajustados, para mais ou para menos, com base em índices definitivos.  
4.2. Se norma legal superveniente vier a permitir o reajustamento dos valores contratuais em periodicidade inferior a um ano, o 
presente contrato passará a ser reajustado na menor periodicidade permitida, independentemente de aditamento contratual.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato será celebrado pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data 
de assinatura do instrumento.  
5.1. Ao término do período de vigência contratual a CONCESSIONÁRIA, deverá desocupar prontamente a área e restituí-la nas 
mesmas condições em que a recebeu, inclusive com todas as benfeitorias porventura realizadas no imóvel, sem que lhe caiba o 
direito a qualquer indenização, restituição ou compensação pelas benfeitorias realizadas no imóvel.  
5.2. A Taxa Mensal, bem como ás cópias ajustadas por este contrato, serão devidas até a data da efetiva desocupação da área.  
    
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  São obrigações da contratada, aquelas previstas no Edital, as quais 
passam a ser parte integrante da presente cláusula independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: São obrigações do MUNICÍPIO DE CARANDAÍ todas aquelas definidas 
no edital, as quais passam a ser parte integrante da presente cláusula independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA OITAVA – VINCULAÇÃO AO EDITAL: Para que seja realizada a contratação da cocnessionária, a CONTRATADA 
deverá apresentar à PREFEITURA, todos os documentos exigidos no edital.   
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Parágrafo único - A CONTRATADA fica responsável pelo recolhimento de todos os tributos que vierem a incidir sobre a execução 
total do evento.   
 
CLÁUSULA NONA – DA PRECARIEDADE DA CONCESSÃO: Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável 
pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Município, através de seus órgãos, na pessoa de seu titular, reserva-se no direito 
de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização do presente Instrumento de 
Contrato. Podendo extingui-lo a qualquer tempo, de forma motivada, justificado o interesse público.  
    
CLÁUSULA DÉCIMA – Será ainda de inteira responsabilidade e às expensas da CONTRATADA, o emprego dos materiais, 
equipamentos, mão de obra, enfim de todos os insumos necessários à execução dos serviços contratados, bem como das despesas 
decorrentes com a guarda, conservação e manutenção de toda a infraestrutura instalada no recinto.  
  
 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA: A CONCESSIONÁRIA é responsável pela 
indenização de dano causado a terceiros, decorrente de ato ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência, praticadas 
por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado à mesma o direito de defesa. 
10.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato pelos órgãos competentes não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, nos termos da legislação referente à licitação e Contratos Administrativos;  
10.2. A responsabilidade de que trata a Cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação de 
serviços, nos escritos termos do artigo 14 da Lei 8.078 de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA: A inexecução total ou parcial do presente 
contrato enseja sua rescisão ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, autorizam 
desde já, a CONCEDENTE rescindir, unilateralmente, o contrato independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável ainda, 
o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste Contrato, qualquer 

vínculo empregatício ou responsabilidade por parte  do MUNICÍPIO, com relação ao pessoal que a CONTRATADA empregar para a 

execução do presente instrumento, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, única responsável como empregadora, todas 

as despesas com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária 

ou qualquer outra, obrigando-se assim a CONTRATADA ao cumprimento das disposições legais, quer quanto à remuneração de 

seus empregados, como dos demais encargos de qualquer natureza, especialmente também o seguro contra acidentes de trabalho.  

    
 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pela execução total dos serviços ora 
contratados.   
Parágrafo único – Fica permitido a CONTRATADA terceirizar os serviços que entender necessários objetos deste Instrumento, 
permanecendo no entanto como única e exclusiva responsável legal por todas as obrigações assumidas perante a CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES: Pelo descumprimento das condições estabelecidas no presente instrumento, 
a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:  

I) Advertência;  

II) Pelo atraso injustificado na conclusão da montagem e entrega de toda infraestrutura do evento, multa de 10%(dez por cento) 
sobre o valor do contrato, por dia de atraso;  

III) Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 20%, calculada sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, 
ou multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.  
§ 1º - A inexecução total ou parcial do objeto da licitação, também ensejará a rescisão unilateral do contrato, com as consequências 
previstas em lei, reconhecendo a empresa contratada os direitos da Prefeitura.   
§ 2º - O descumprimento pela CONTRATADA do objeto contratado acarretará também as sanções previstas nos artigos 86 a 88 da 
Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das multas e demais consequências acima estabelecidas.   
§ 3º - No caso de rescisão contratual em favor da PREFEITURA e de pleno direito, a CONTRATADA, cumulativamente com a multa 
moratória, fica obrigada ao pagamento da multa rescisória em qualquer hipótese no valor de 20% (vinte por cento), calculado sobre 
o valor remanescente do Contrato, devidamente corrigido.   
§ 4º - As multas, moratória e rescisória que serão cobradas cumulativamente, serão descontadas dos pagamentos contratuais ou, 
em caso de inexecução total serão cobradas judicialmente.  § 5º - A aplicação das multas moratória e rescisória, não impede a 
aplicação das demais penalidades previstas na legislação que regulamenta o presente Instrumento, às quais, desde já, sujeita-se a 
CONTRATADA, como a cobrança de perdas e danos que a PREFEITURA venha a sofrer em face da inexecução parcial ou total do 
Contrato.   
§ 6º - Para todos os fins de direito, a multa moratória incidirá a partir da data que o objeto deveria ter sido entregue. O recebimento 
provisório do objeto suspende a mora, voltando, entretanto, a incidir a mesma, a partir da data da comunicação de sua rejeição à 
CONTRATADA, valendo os dias já corridos.   
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§ 7º - A rescisão acarretará as consequências previstas no artigo 80 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem prejuízo das demais sanções 
legais e contratuais.  
§ 8º - Será propiciado à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos itens precedentes, o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Carandaí, Estado de Minas Gerais, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS: E por haverem acordados, declaram ambas as partes aceitarem todas as 
disposições estabelecidas nas Cláusulas do presente instrumento contratual, bem como a de observarem fielmente outras 
disposições regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinado por ambas as partes 
e na presença das testemunhas abaixo relacionadas, para que produza o legal fim de direito.   
  
 
Carandaí, ___ de ___________ de 2016.   


