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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º  : 107/2013 

PREGÃO PRESENCIAL      N.º  : 081/2013 

DATA DA REALIZAÇÃO            : 05/12/2013 às 09:00 hs 

LOCAL                                        : Sala de Reuniões da Comissão de Licitação 

PREÂMBULO 
 
 
        A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PIRAPORA,  realizará procedimento de licitação 
Nº 107/2013, na modalidade  PREGÃO  PRESENCIAL Nº 081/2013, tipo maior oferta, 
tendo por objeto: CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, A TÍTULO 
ONEROSO, PARA FINS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE BAR/ 
RESTAURANTE/ LANCHONETE E OUTROS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM 
GERAL, SENDO 03 (TRÊS) QUIOSQUES LOCALIZADOS NA ORLA FLUVIAL DE 
PIRAPORA.  Nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 2.124/2012 de 04 de abril 
2012, denominados quiosque 01, 02 e 03, e legislação correlata e ainda de acordo com as 
condições estabelecidas no presente instrumento convocatório  e anexos. Os envelopes contendo 
a proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública no dia 
05/12/2013  as  09:00  horas,  na sala de Reuniões da comissão de licitação na Rua Antonio 
Nascimento  N.º 274, Centro, em Pirapora - MG, oportunidade em que serão examinados.  O 
pregão será realizado pelo Pregoeiro, ANTÔNIO CARLOS SOARES DOS SANTOS e Equipe 
de Apoio formada por POLIANA ALVES ARAUJO MARTINS, RUTE FERREIRA DA 
SILVA BATISTA e MARINEIDE JOSÉ RAMOS designado através da Portaria nº 478/2013 de 
01 de Agosto de 2013. 
 
1. OBJETO 
 
1.1 A presente licitação tem por objeto CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, A 
TÍTULO ONEROSO, PARA FINS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE BAR/ 
RESTAURANTE/ LANCHONETE E OUTROS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM 
GERAL, SENDO 03 (TRÊS) QUIOSQUES LOCALIZADOS NA ORLA FLUVIAL DE 
PIRAPORA, conforme quantidade e especificações constantes do ANEXO I – OBJETO DA 
LICITAÇÃO, bem como os outros anexos a este instrumento convocatório. 
 
1.2.  É parte integrante do presente ato convocatório os anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e 
IX. 
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderão participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas legalmente autorizadas a 

atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências 
contidas neste Edital. 

2.2 Não poderá participar do presente certame a empresa: 
 



                                         
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS 

GERAIS 
CNPJ 23.539.463.0001/21 

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP  - Pirapora - MG 
Fone: 0** 38 3749 - 6100 

Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br 
 

2 

2.2.1 Concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução; ou 
em liquidação; 
 
2.2.2 Estrangeira que não funcione no País 
 
2.2.3 Com direito suspenso de contratar com a Administração Pública Municipal ou por ter 
sido declarada inidônea; 
 
2.2.4 Que esteja cumprindo penalidade que impeça de participar de licitação junto à 
Administração Publica Municipal; 
 
2.2.5 Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que 
tenha vinculo empregatício com o Município. 
 
2.2.6 Não será permitida a concessão de uso ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e 
servidores deste Município, bem como, as pessoas ligadas a qualquer deles, por matrimonio ou 
parentesco afim ou consangüíneo, até o segundo grau ou por adoção. 
 
3. ENTREGA DOS ENVELOPES 
 

3.1 Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” E “DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO”. 

 
3.1.1 Os envelopes “Proposta Comercial”  e  “Documentos de Habilitação” deverão ser 
indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao pregoeiro, na sessão pública de abertura 
deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo: 
 
LOCAL: PREFEITURA M. DE PIRAPORA – SETOR DE LICITAÇÃO - SITUADA NA 
RUA ANTONIO NASCIMENTO, 274 - CENTRO, PIRAPORA/MG, CEP 39270-000 

DATA: 05/12/2013 

HORÁRIO: 09:00 HORAS 

 
3.1.2 Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2013 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: ___________________________ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2013 

ENVELOPE Nº 2- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: ___________________________ 

 
3.2 A Prefeitura Municipal de Pirapora / MG não se responsabilizará por envelopes de 
“Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro 
designado, no local, data e horário definidos neste edital. 
 
4 - DA VISTORIA TÉCNICA  
 
4.1 - 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.  
 
4.1.1 - Para visitar a área, o licitante deverá entrar em contato com os funcionários da EMUTUR 
– Empresa Municipal de Turismo, Alberto Trincanato e Anselmo Luiz Rocha de Matos no 
período de 26 a 29 de novembro de 2013, das 09h00m às 11h00m e das 14h00m às 16h00m, por 
meio do telefone (38) 3741-2366 ou e-mail: contato@emutur.com.br.  
 
4.1.2 - 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.  
 
4.2 – 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.  
 
5. CREDENCIAMENTO 
 
5.1 - No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste edital, serão realizados, em sessão 
pública, o credenciamento dos representantes das licitantes, o recebimento e abertura dos 
envelopes “proposta” e “documentação”.  
 
5.2 - Aberta a sessão, o representante legal da licitante deverá apresentar ao Pregoeiro 
documentos abaixo relacionados FORA DOS ENVELOPES de “Proposta de Preços” e/ou 
“Documentação para Habilitação”.  
 
5.2.1 - Documentos pessoais do representante da Empresa Licitante,  
(apresentar autenticado, ou o original para autenticação das cópias); 

5.2.2 - Estatuto ou Contrato Social da Empresa Licitante, 
(apresentar autenticado, ou o original para autenticação das cópias); 
 



                                         
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS 

GERAIS 
CNPJ 23.539.463.0001/21 

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP  - Pirapora - MG 
Fone: 0** 38 3749 - 6100 

Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br 
 

4 

5.2.3 - Instrumento público de procuração, ou por outro instrumento particular com firma 
reconhecida. (caso o Representante não seja sócio da Empresa Licitante); 
 
5.2.4 - Para participar na condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante 
deverá apresentar à equipe de Pregão, juntamente com o Credenciamento, a declaração 
constante do Anexo IV - Declaração de Condição de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, comprovada pelos documentos: 
 
5.2.5 – Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial; 
 
5.2.5.1– Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em outra 
área que não a comercial; 
 
5.2.5.2 - Caso a licitante que declarar a sua condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno 
Porte não a comprovar, poderá ainda participar do certame sem os benefícios concedidos pela 
LC 123/06. 

5.2.5.3 – Todas as exigências acima serão apresentadas fora dos envelopes de propostas e/ou 
documentação. 

6. PROPOSTAS COMERCIAIS.  
 

6.1 - As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, em papel timbrado da 
empresa, em uma via, com suas páginas rubricadas, e a última assinada pelo representante legal 
da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, 
salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, 
prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, observado o 
modelo constante do Anexo III deste Edital, e deverão constar:  
 
6.1.1 - Nome, CNPJ ou CPF e inscrição estadual, endereço, e-mail, telefone e fax da empresa 
proponente;  
 
6.1.2 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 
estipulada para a entrega dos envelopes;  
 
6.1.3 - Declaração de que no preço proposto encontram-se incluídos todos os custos e despesas, 
tais como custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais e trabalhistas, taxas, seguros e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação, 
os quais ficarão a cargo única e exclusivamente das contratadas.  
 
6.1.4 - Preço total, em moeda corrente nacional, em algarismos, apurados à data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.  
 
6.2 - Não será admitida proposta para objeto diverso do definido neste Edital.  
 
6.3 - O valor ofertado será reajustado na forma estabelecida no Contrato.  
 
6.4 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 
propostas  para cada item do objeto desta licitação.  
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6.5 - Todos os valores ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em 
algarismos com duas casas decimais após a vírgula.  
 
6.5.1 – A empresa participante do certame poderá ofertar proposta comercial para mais de um 
item a ser licitado. 
 
6.6 - Ocorrendo divergências entre os algarismos e o valor por extenso, prevalecerá o valor por 
extenso.  
 
6.7 - A proposta deverá atender à totalidade do objeto desta licitação.  
 
6.8 - A proposta vencedora será aquela que ofertar o MAIOR VALOR de Pagamento Mensal, 
por ITEM referente à exploração comercial da área, devido pelas CONTRATADAS à 
CONTRATANTE.  
 
6.9 - 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$1.200,00 (hum mil e duzentos reais) por mês.  
 
6.10 Serão desclassificadas as proposta que não atenderam às exigências do presente edital e 
seus anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 
6.11 Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex.: R$ 0,01. 

 
6.12 O lance verbal subseqüente deverá aumentar a proposta anterior em no mínimo  R$ 20,00 

(vinte reais) por unidade. 
 

6.13 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 o objeto da 
presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada. 
 
6.14 Juntamente com a proposta comercial, a licitante apresentará a declaração de que atende 
plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, conforme modelo a 
seguir, além dos certificados e/ou declaração eventualmente exigidos nos anexos. 
 

DECLARAÇÃO 

A empresa  _______________, CNPJ nº _____________________.  Declara, sob as penas da 
lei, que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do 
Pregão Presencial N.º 081/2013. 

Data e local: 

_________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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7 HABILITAÇÃO 
 

O envelope “DOCUMENTAÇÃO” deverá conter os seguintes documentos em originais ou 
cópia autenticada, em 01 (uma) via, sem emenda, rasuras ou entrelinhas: 
 

7.1.  Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 

 
7.1.1 – Documento de identificação do responsável pela assinatura do contrato e,  
se for o caso, procuração;  
 
7.1.2 - Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;  
 
7.1.3 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou 
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 
sociedades empresárias ou cooperativas, e no caso de sociedade de ações, acompanhado de 
documentos de eleição ou designação de seus administradores;  
 
7.1.4 - Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-
se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  
 
7.2 Quanto a REGULARIDADE FISCAL, apresentará: 
 

7.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; atualizado 
 

7.2.2 Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes do Município sede da pessoa 
jurídica, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 
 

7.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

 

7.2.4 Certificado de Regularidade para com FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
 
7.2.5 Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove 
regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juízo de 
valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio; 
 

7.2.6 Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT, conforme Lei 12.440/2011 
.  

7.3 Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

7.3.1.  Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da 
comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, a no máximo 90 
(NOVENTA) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do 
artigo 31 da lei 8.666/93. 
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7.4 Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula será apresentada, para fins de 
habilitação, declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea; e declaração de 
que a empresa 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.  As declarações obedecerão aos modelos a seguir: 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO ART. 7º, INC.XXXIII DA CF 

A empresa __________________________inscrita no CNPJ sob nº ______________, por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr(a). portador(a) da Carteira de Identidade nº_______ e do CPF nº 
__________ DECLARA, 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 e assinatura do Diretor ou Representante Legal  

(COLOCAR NO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO) 

7.5 A documentação com exigência de acordo com a cláusula 7 mesmo não apresentado no 
momento do credenciamento com as devidas autenticações, não será motivo de inabilitação, 
podendo a mesma ser autenticada na abertura do respectivo envelope desde que apresente os 
“originais” para esse fim. 

 
8 - DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO  
 
8.1 - No horário e local indicados no preâmbulo deste Edital será aberta à sessão de Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento para identificação dos representantes dos licitantes 
interessados em participar do certame.  
 
8.1.1 - Somente poderá ser credenciado um representante legal por empresa.  
 
8.1.2 - Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de uma empresa.  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  

A empresa __________________________, CNPJ nº ______________________, declara, sob as penas 
da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

Data e local: __/__/___,  _______________________  

________________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

(COLOCAR NO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO) 
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8.1.3 - Quando a sessão de pregão se estender por mais de um dia e o representante legal 
credenciado estiver impossibilitado de acompanhar o andamento dos demais atos do 
procedimento licitatório, outro representante poderá ser credenciado em seu lugar.  
 
8.1.4 - Ao ser credenciado outro representante legal para atuar em nome da empresa licitante, 
conforme item anterior, automaticamente cessará os poderes do representante primeiro 
credenciado.  
 
8.1.5 - A documentação para o novo credenciamento será a mesma que originou o primeiro 
credenciamento.  
 
8.2 - Conjuntamente com os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao Pregoeiro 
a declaração de pleno atendimento às exigências do Edital e os envelopes contendo a Proposta 
Comercial e os Documentos de Habilitação.  
 
8.2.1 - As pequenas empresas deverão entregar junto com a declaração de pleno atendimento às 
exigências do Edital, a certidão de comprovação do porte de pequena empresa conforme 
disposto no 5.2.4 deste Edital.  
 
8.3 - Iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta, estará encerrado o credenciamento e, 
por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  
 
8.4 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  
 
8.4.1 - Abertos os envelopes de propostas comerciais apresentados para os itens 01, 02 e 03, 
estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que 
estiverem em desacordo.  
 
8.4.2 - O Pregoeiro classificará o autor da proposta do maior valor e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e inferiores em até 10% (dez por cento) à proposta 
de maior valor, para participarem dos lances verbais.  
 
8.4.3 - Se não houver, no mínimo, 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas na 
cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 
03 (três), incluída a proposta de maior valor, para que seus autores participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os valores oferecidos nas propostas apresentadas.  
 
8.4.3.1 - Quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
forem de até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta 
também não se enquadre nessas categorias, proceder-se-á da seguinte forma: 

 
8.4.3.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, após convocada, 
poderá apresentar, na própria sessão de julgamento do pregão, no prazo de               5 (cinco) 
minutos, proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 
o objeto será adjudicado em seu favor. 
 
8.4.3.4 Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura 
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se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
8.4.3.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no limite estabelecido será realizado sorteio entre elas para que 
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
8.4.3.6. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
 
9 - DOS LANCES VERBAIS  
 
9.1 - Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e crescentes, a partir do autor da proposta 
classificada de menor valor e os demais.  
 
9.1.1 - O licitante poderá cobrir o seu próprio lance e não obrigatoriamente o de maior valor da 
sessão. Neste caso, será considerado como lance vencedor do item apenas o de maior valor.  
 
9.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, a 
ordem de apresentação dos lances será determinada por sorteio.  
9.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último valor apresentado 
pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.  
 
9.4 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances.  
 
9.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 
penalidades constantes deste Edital.  
 
9.6 - No início da fase de lances, o pregoeiro poderá definir percentual ou valor mínimo de 
diferença entre os lances e tempo máximo para sua formulação.  
 
9.7 – JULGAMENTO  
 
9.7.1 - Critério de julgamento: Observado o disposto deste Edital, o critério de julgamento será 
o de MAIOR VALOR ofertado por ITEM, a ser pago mensalmente pelas Contratadas à 
Contratante, obtido a partir do MAIOR VALOR ofertado nas propostas comerciais dos 
licitantes, observados os encargos definidos para as Contratadas, as especificações técnicas, os 
parâmetros de desempenho e de qualidade e as demais condições definidas neste Edital.  
 
9.8 EXAME DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  
 
9.8.1 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito.  
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9.8.1.1 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta 
escrita de maior valor como pagamento mensal à CONTRATANTE.  
 
9.8.1.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que 
seu valor seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.  
 
9.8.1.3 - Sendo aceitável a oferta de MAIOR valor, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições habilitatórias.  
 
9.9 - DOS RECURSOS  
 
9.9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias 
úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
 
9.9.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais 
serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura 
da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
 
9.9.3 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso.  
 
9.9.3.1 - O prazo de abertura para manifestação de intenção de interposição de recurso será de 
até 03 (três) dias úteis após o dia do pregão.  
 
9.9.4 - Os recursos e contra-razões de recurso de qualquer natureza devem ser endereçados ao 
Pregoeiro e protocolados junto ao Protocolo Principal da Prefeitura, localizado na Rua Antonio 
Nascimento, 274 – Centro, no horário de 12 às 18 horas, o qual deverá receber, examinar e 
submetê-los à autoridade competente, que decidirá sobre sua pertinência.  
 
9.9.5 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis pela AUTORIDADE 
COMPETENTE.  
 
9.9.6 - O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
9.9.7 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 
como os que forem enviados por fax.  
 
9.9.8 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para a manifestação de intenção de 
interposição dos mesmos, sem que tenha havido manifestação dos licitantes, o Pregoeiro 
devolverá, aos licitantes julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, inviolados, podendo, todavia, retê-los até o 
encerramento da licitação.  
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10 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
 
10.1 - O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir 
recurso, ou, quando existir, for acolhido por ele com a posterior homologação do resultado pela 
Autoridade Competente.  
10.2 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor, quando o 
pregoeiro mantiver sua decisão sobre o recurso, e homologará o procedimento licitatório.  
 
 11 – DA CONTRATAÇÃO  
 
11.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante que tiver 
apresentado a proposta vencedora e aceita será convocado para firmar o termo de contrato ou 
instrumento equivalente, conforme minuta do contrato  
Anexo V.  
 
11.1.1 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação para assinar o Contrato.  
 
11.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do Contrato, ou 
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o Contrato.  
 
11.1.3 - Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o licitante deverá 
manter sua última proposta registrada, podendo negociar este valor, aproximando-o do valor da 
proposta mais vantajosa, ou até superando-o.  
 
11.2 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá 
assinar o Contrato, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 
comunicação, através de correio ou e-mail.  
 
12. OBRIGAÇÃO DAS CONTRATADAS  
 
 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;  
 
b). Havendo disponibilidade, deverá priorizar a aquisição de insumos e produtos provenientes 
da agricultura familiar do entorno da unidade de Conservação;  
 
c). Qualquer adaptação ao imóvel, que seja exigida pela legislação aplicada, os custos de projeto 
e execução ficarão a cargo das CONTRATADAS desde que previamente anuídas pela 
CONTRATANTE. Havendo interesse da contratada em realizar adequações para o fechamento 
dos quiosques em vidro com acabamento em alumínio, poderá, desde que o projeto seja 
aprovado pela EMUTUR, haver o desconto de 50% referente ao valor pago mensalmente até a 
liquidação total do investimento. 
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d). A manutenção e limpeza de equipamentos e instalações ficam sob responsabilidade das 
CONTRATADAS, 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.  
 
e). Será permitida a instalação de mesas e cadeiras padronizadas, com ombrelone em local que 
não impeça o fluxo de passagem de visitantes, devendo a distribuição das mesmas ser aprovada 
pela EMUTUR.  
 
f). Não será permitida a estocagem de quaisquer tipos de materiais e equipamentos fora das 
dependências dos quiosques e seus anexos.  
g). Será permitida a entrada de veículos na área da orla para fins de abastecimento ou entrega de 
equipamentos, no horário das 06:00hs às 12:00hs; h. A exposição e fixação de material 
publicitário deverão ser previamente aprovadas pela EMUTUR;  
 
i). É de inteira responsabilidade das CONTRATADAS arcarem com os custos de telefone e de 
consumo de força, luz e gás, água e esgoto nas dependências da estrutura cedida, em uso.  
 
j). As CONTRATADAS deverão apresentar mensalmente cópia de todos os pagamentos por 
eles realizados para EMUTUR, observando o pagamento em dia;  
 
k). Apresentar mensalmente até o quinto 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 EMUTUR;  
 
l). As CONTRATADAS são responsáveis pela integral conservação da estrutura cedida, 
devendo devolvê-la, findo o período contratual, no mesmo estado de conservação em que a 
recebeu;  
 
m). Todas as áreas da estrutura cedida deverão apresentar limpeza e higiene eficientes e 
adequadas em todas as áreas internas e externas, equipamentos, utensílios e vasilhames;  
 
n). 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 destinados à coleta pública;  

o). Deverá manter um programa de dedetização e desratização periódica, e anuída pela 
EMUTUR, de acordo com a necessidade local;  
 
p). 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;  
q). É responsabilidade das CONTRATADAS providenciarem Alvará de Funcionamento junto 
aos órgãos competentes;  
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r). As CONTRATADAS deverão apresentar após  assinatura do Contrato, seguro contra 
incêndio que atendam a proteção das estruturas cedidas;  
 
s). Manter a EMUTUR 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;  
 
t). 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);  
 
u). 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;  
 
v). 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;  
 
x).  A regularidade junto ao INSS e FGTS deverá ser comprovada através de cópia da Guia de 
Recolhimento da Previdência Social - (GRPS), do Certificado de Regularidade de Situação - 
CRS (FGTS) e da Guia de Informações à Previdência Social – (GFIP), acompanhados da folha 
de pagamento, com a relação dos funcionários da referida empresa e eventuais funcionários 
contratados exclusivamente para os locais de realização dessa concessão, se for o caso.  
 
w). Na hipótese das CONTRATADAS não comprovarem a regularização da situação junto ao 
INSS e FGTS serão as mesmas notificadas, sendo-lhe facultado o prazo para apresentação das 
certidões, sob pena de rescisão dos referidos contratos, por infringência ao disposto no art. 195, 
parágrafo 3º da Constituição Federal e no art. 55, inciso XIII, da lei federal 8.666/1993;  
 
y). As CONTRATADAS deverão fornecer os serviços e produtos para os quiosques, de acordo 
com o preço de mercado dos produtos, sendo estes acompanhados pela EMUTUR.  
 
z). 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.  
aa). Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e com identificação 
mediante crachás;  
 
bb). Manter a frente dos trabalhos um profissional capacitado, com total poder para representá-
la junto à EMUTUR em eventuais necessidades;  
 
cc). Os móveis referentes às mesas e cadeiras a serem instaladas no perímetro externo da área a 
ser licitada deverão ser novos ou em bom estado de conservação, e a quantidade e o local para a 
sua instalação tem que ser aprovada pela EMUTUR. A contratante poderá forrar ou ornamentar 
as mesas e cadeiras desde que o layout seja aprovado pela EMUTUR.  
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dd). 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)  
 
ee). É PROIBIDA a venda de qualquer produto: ilícito, fora do prazo de validade, sem nota 
fiscal que comprove sua origem. É PROIBIDO ainda ao contratado manter os quiosques 
licitados fechados em horário de funcionamento. 
  
 13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
 13.1 para garantir a manutenção do equilíbrio contratual, não será permitida a colocação 
e manutenção de outros quiosques, trailers e similares na orla fluvial, sem expressa 
autorização da EMUTUR. 
 
a). Fiscalizar a execução do contrato referente aos serviços que serão prestados pelas 
CONTRATADAS;  
 
b). Repassar sempre por escrito às CONTRATADAS 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 
pelas CONTRATADAS 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 das CONTRATADAS. Caso não haja resposta no tempo 
previsto acarretará na aceitação tácita do pedido.  
 
 14. RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO 
DO CONTRATO 
 
14.1 Ficará a cargo da EMUTUR o acompanhamento dos serviços e execução do contrato, 
atualmente presidida pelo Sr. ALBERTO TRINCANATO, e-mail contato@emutur.com.br, 
telefone (38) 3741236.  
 
 14.2 O presente Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
publicação, podendo ser prorrogado a critério exclusivo da contratante,  por sucessivos períodos 
até o período máximo de 05 (cinco) anos, mediante assinatura de termo aditivo, observado o 
previsto no art. 57 da Lei 8.666/93.  
 
 
15.  DAS PENALIDADES 
 
15.1. O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas acarretará a aplicação, a 
juízo da PMP, das seguintes sanções: 
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a) Advertência; 
b) Multa estabelecida em contrato; 
c) Suspensão temporária do direito de participar em licitação da PMP 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) Rescisão unilateral do contrato; 
f) Demais penalidades previstas na Lei. 
 
16 - BASE LEGAL, ANEXOS DO EDITAL  
 
16.1. A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, Lei 
Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006 e alterações, demais legislação complementar, pelas condições estabelecidas pelo presente 
edital e autorizada  pela Lei municipal nº 2.124/2012 de 04 de abril 2012; 
 
16.2. Integram este Edital os Anexos: 
 
Anexo I – Modelo Proposta Comercial; 
Anexo II – Memorial descritivo; 
Anexo III – Modelo de Declaração de idoneidade; 
Anexo IV – Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte; 
Anexo V – Modelo de declaração referente ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal; 
Anexo VI – Minuta do Contrato 
Anexo VII – Atestado de visita técnica 
Anexo VIII – Declaração de Relação de Parentesco 
Anexo IX – Plano de Trabalho.  
  
17 – DISPOSIÇÕES FINAIS E ESCLARECIMENTOS 
 
17.1. As interessadas poderão solicitar esclarecimentos, por escrito, até o prazo de 01 (um) dia 
útil anterior à data de entrega dos envelopes, através do e-mail licitacao@pirapora.mg.gov.br ; 
 
17.1.1. Os esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura M. de Pirapora – Setor de 
Licitação, a Rua Antonio Nascimento, 274 – Centro – Pirapora/MG no horário de 12 as 18 horas 
de segunda a sexta feira; 
17.2. A licitante vencedora ficará obrigada a utilizar e explorar o OBJETO desta licitação de 
acordo com o estabelecido neste Edital, na forma da proposta e de acordo com o instrumento 
contratual Anexo VI; 
 
17.3. A CONTRATADA se responsabilizará por sua conta e risco, por todo e qualquer reparo 
que se fizer necessário nas instalações prediais e arquitetônicas, desde que prévia e 
expressamente autorizada pela CONTRATANTE, assim como todos os serviços de limpeza e 
conservação dentro do espaço de sua área de utilização, ficando também às suas expensas toda e 
qualquer adaptação para atender normas da Vigilância Sanitária, quando a atividade a exigir; 
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17.4. O Contrato será intransferível, no todo ou em parte, não podendo a CONTRATADA, em 
nenhuma hipótese, sub-locar ou diferenciar a utilização prevista neste Edital; 
 
17.6. A CONTRATADA se obriga a permitir e facilitar à CONTRATANTE, através de seus 
fiscais, a inspeção do local, objeto da concessão, em qualquer dia e hora, fornecendo todos os 
esclarecimentos que lhe sejam solicitados pela fiscalização; 
 
17.7. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação; 
 
17.8. A documentação referente a esta licitação deverá ser apresentada no original ou em cópia 
autenticada; 
 
17.9. A critério da Comissão de Licitação, e no interesse da administração, sem que caiba 
qualquer recurso ou indenização, poderá ser: 
a) adiada a abertura da licitação;  
b) alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação; 
 
17.10. A licitação poderá ser anulada ou revogada, no todo ou em parte, a juízo da PMP, nos 
termos da Lei; 

 
Pirapora, 21  de novembro  de  2013. 

 
 

Antonio Carlos Soares dos Santos 
Pregoeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS 

GERAIS 
CNPJ 23.539.463.0001/21 

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP  - Pirapora - MG 
Fone: 0** 38 3749 - 6100 

Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br 
 

17 

ANEXO I 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 

À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA. - MG 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2013 
PREGÃO PRESENCIAL       N.º 081/2013 
 
OBJETO: CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, A TÍTULO ONEROSO, 
PARA FINS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE BAR/ RESTAURANTE/ 
LANCHONETE E OUTROS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM GERAL, SENDO 03 
(TRÊS) QUIOSQUES LOCALIZADOS NA ORLA FLUVIAL DE PIRAPORA, conforme 
previsões deste Edital. 
 
Propomos valor, sob nossa integral responsabilidade, nos termos estabelecidos pelo Edital, o 
objeto do PREGÃO acima mencionado, pelo seguinte valor: 
 
ITEM DESCRIÇÃO VALOR PROPOSTO 

01 QUIOSQUE 01 R$ 
02 QUIOSQUE 02 R$ 
03 QUIOSQUE 03 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  
 
 
Nome: 
Proponente: ________________________________________________ 
Endereço: _________________________________________________ 
C.N.P.J./ C.P.F..: ____________________________________________ 
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ANEXO II 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

 
A edificação é composta por um pavimento térreo, compondo de três blocos 

distintos, que são os banheiros masculino e feminino, cozinha/depósito e a área 
comercial. 

  
Sendo executados em alvenaria de tijolo cerâmico furado, do tipo 8 furos, com 

estrutura em concreto armado, detalhes específicos em projeto e cobertura em estrutura 
metálica com fechamento com telha de concreto na cor bege.  

 
Área útil de cada bloco: 
 

Banheiros:                                                          30,66 m² 
 
Bar/cozinha:                                                       31,42 m² 
 
Área comercial:                                                  79,77 m² 
 
Perfazendo um Total de área de área útil:  141.85 m². 
 
 Todo o acabamento do piso é em cerâmica, igualmente o acabamento de parede 
da cozinha e banheiros. As divisórias entre os boxes dos banheiros em pedra de granito 
cinza Corumbá. As paredes internas e externas são pintadas com tinta acrílica. As 
esquadrias metálicas receberam tinta esmalte. 
 

 
FOTOS 
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ANEXO III 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 

A empresa  _______________________________________________ declara, sob as penas da 
Lei, o que segue: 
 
1) Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua Habilitação; 
 
2) Que não foi declarada inidônea perante a Administração Pública; 
 
3) Que se compromete a informar, a superveniência de decisório que julgue inidônea, 
durante a tramitação do procedimento licitatório ou da execução do contrato; 
 
 
 
 
 
 

______________, ___ de _________de 2013. 
 
 
 

_________________________________ 
(nome/representante legal) 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
 
         DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa________________________________________ (denominação da 
pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer 
o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão 
Presencial  nº 081/2013, realizada pela Prefeitura Municipal de Pirapora. 
 

 
 

Local e Data 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Nome: 
RG nº: 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 

Eu _______________________________(nome completo), representante legal da empresa 
___________________________(nome da pessoa jurídica), interessada em participar do 
Pregão Presencial  nº 081/2013, da Prefeitura Municipal de Pirapora, declaro, sob as penas da 
Lei, não possuir, em meu quadro pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo em condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos,  nos termos do inciso XXXIII do 
artigo 7º da Constituição Federal  e do inciso V, artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações conforme regulamentado pelo Decreto Federal 4.358 de 05 de setembro de 2002. 
 
 

 
___________________________________ 

(data e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VI 

 
MINUTA CONTRATO  ADMINISTRATIVO Nº. ________/2013 

 
 
TERMO DE CONTRATO DE CONCESSÃO, que entre si celebram a Prefeitura 
Municipal de Pirapora e (-) para uso e exploração de espaço público. 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA inscrito no CNPJ sob n.º 
23.539.463/0001-21, com sede na Rua Antonio Nascimento, 274, Centro, Pirapora/MG, 
neste ato representada, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
HELIOMAR VALLE DA SILVEIRA, RG nº. xxxxxxx e CPF/MF nº. xxxxxxxxx, doravante 
denominada CONTRATANTE, e (-), com sede na (-), inscrita no CNPJ/MF sob o nº. (-) e 
inscrição estadual nº. (-), neste ato representada por seu (-), Sr. (-),  RG nº. (-) e CPF/MF nº. 
(-), doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com o Processo nº. 
107/2013, com o disposto no edital de licitação modalidade Pregão Presencial nº 081/2013 
e com os termos da proposta vencedora, em todas as suas vias e anexos, firmam o presente 
Contrato administrativo sob as seguintes cláusulas e condições: 
 
Cláusula Primeira - DO OBJETO 
 
Constitui OBJETO deste Contrato a CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, A 
TÍTULO ONEROSO, PARA FINS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE BAR/ 
RESTAURANTE/ LANCHONETE E OUTROS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM 
GERAL, SENDO 03 (TRÊS) QUIOSQUES LOCALIZADOS NA ORLA FLUVIAL DE 
PIRAPORA, conforme Lei municipal nº 2.124/2012 de 04 de abril 2012, com área útil 
de  141.85 m², em conformidade com edital e seus anexos, relacionados, especificados na 
proposta apresentada, parte integrante deste instrumento, independente de transcrição. 
 
Cláusula Segunda - DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
II.1. A exploração dos serviços e concessão de uso do espaço público OBJETO deste 
contrato, serão prestados pela CONTRATADA, com uso de móveis, equipamentos, 
maquinários e utensílios próprios, material, pessoal e manutenção, e o que mais se fizer 
necessário; 
 
II.2. A qualquer tempo a CONTRATANTE,  poderá solicitar esclarecimentos e 
informações acerca das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, que deverá atender 
ao solicitado no prazo máximo de 10 (dez) dias; 
 
II.3. A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA, mediante solicitação prévia e com 
a maior brevidade possível, os documentos e informações necessárias para a execução do 
OBJETO deste; 
 
II.4. As partes concordam expressamente que em nenhuma hipótese será constituído vínculo 
de qualquer natureza, especialmente empregatício, entre as partes; 
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II.5. Fica vedada a transferência total ou parcial do OBJETO deste Contrato através de 
substabelecimento, bem como a sub-contratação da concessão ora avençada; 
II.6. Caso a CONTRATADA durante a execução do objeto, venha a ser condenada por 
intoxicação alimentar em processo judicial, será submetida a procedimento administrativo, com 
ampla defesa, visando eventual aplicação de rescisão contratual e conseqüente desocupação do 
espaço público, sem indenização a qualquer e sem prejuízo das demais penalidades; 
 
II.7. A carga e descarga de mercadorias, móveis, equipamentos, maquinários e materiais assim 
como o descarte dos resíduos sólidos e material de reciclagem, terão horários definidos, de 
acordo com o estabelecido pela EMUTUR; 
 
II.8. Os utensílios domésticos, tanto de uso interno como os de atendimento ao público deverão 
ser de boa qualidade e impecáveis quanto a aparência, não devendo ser utilizado utensílios 
trincados, descascados, quebrados e tortos; 
 
II.9. O serviço a ser executado pela CONTRATADA será sempre, obrigatoriamente, 
considerado como de primeira qualidade, mantendo alto padrão de atendimento; 
 
II.10. Os preços praticados pela CONTRATADA estarão sujeitos à fiscalização, por parte da 
CONTRATANTE sob a pena de rescisão de contrato, se detectado preço abusivo por parte da 
CONTRATADA; 
 
II.11. Independente da natureza das benfeitorias quer sejam úteis, necessárias ou voluntárias, 
expressamente (por escrito) autorizadas pela CONTRATANTE, incorporar-se ão ao bem objeto 
do contrato, não tendo a CONTRATADA direito a retenção ou indenização pelas mesmas.   
 
Cláusula Terceira - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
III.1. Cabe a CONTRATADA: 
 
III.1.1. Prestar os SERVIÇOS na forma estabelecida neste; 
 
III.1.2. Arcar com os custos necessários para a exploração do ramo comercial; 
 
III.1.3. Arcar com as despesas diretas ou indiretas relacionadas à mão de obra contratada, tais 
como: salários, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras que 
forem devidas para desempenho da exploração do ramo comercial; 
 
III.1.4. Apresentar, para aprovação da EMUTUR: 
 
a) LAYOUT da montagem do estabelecimento, com fotos de mobiliário, luminária 
decorativa e ombrelone caso venha a utilizá-lo; 
 
b) LAYOUT de placa de identificação do estabelecimento com material, cor e dimensões; 
 
III.1.5. Cumprir todas as normas da Vigilância Sanitária e Tributária, apresentando projetos 
para aprovação dos setores competente, sendo condicionado o inicio das atividades a 
autorização para funcionamento; 
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III.1.6. Contratar seguros contra incêndio e sinistro geral, durante a vigência do presente 
Contrato; 
 
III.1.7. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE 
quanto à execução das atividades de exploração do ramo comercial; 
 
III.1.8. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas nas atividades de exploração do ramo 
comercial; 
 
III.1.9. Fornecer e instalar, às suas expensas, todos os equipamentos, móveis, utensílios e 
implementos necessários ao funcionamento, em conformidade com as determinações do 
memorial descritivo, os quais deverão estar em perfeito estado de conservação e aqueles que 
não forem de natureza fixa poderão ser retirados ao final do contrato;  
 
III.1.10. Arcar com as despesas de instalação e remoção, manutenção e conservação dos 
equipamentos bem como recarga dos extintores porventura instalados nos locais; 
 
 III.1.11. Arcar com o ônus de instalação de móveis e equipamentos de natureza fixa que forem 
necessários ao funcionamento do estabelecimento, bem como revestimento de paredes que 
passarão a fazer parte integrante do imóvel; 
 
III.1.12. Fazer manutenção nas instalações hidráulicas e elétricas já existentes, bem como 
instalar o que for necessário, respeitando sempre as imposições do memorial descritivo; 
 
III.1.13. Manter o funcionamento dos locais, regularmente e em conformidade com alvará de 
funcionamento emitido pela Secretaria da Fazenda de Pirapora;  
 
III.1.14. Manter seus empregados devidamente uniformizados e munidos de credencial, sempre 
que o estabelecimento estiver funcionando; 
a) Os uniformes, deverão conter identificação do estabelecimento, anteparos de higiene, como 
boné, calçado apropriado, de acordo com as normas da Vigilância Sanitária; 
 
III.1.16. Impedir a permanência de pessoas não credenciadas trabalhando nas dependências do 
estabelecimento; 
 
III.1.17. Informar em local visível os preços praticados, que não poderão ser superiores à média 
de preços cobrados nos estabelecimentos congêneres da cidade de Pirapora; 
 
III.1.18. Permitir a fiscalização de suas instalações, pela CONTRATANTE, através da 
EMUTUR; 
 
III.1.19. Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições exigidas para a pactuação; 
 
III.1.20. Notificar a CONTRATANTE de eventual alteração em sua razão social ou de seu 
controle acionário e de mudanças em sua diretoria, contrato ou estatuto, enviando à 
CONTRATANTE, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do registro da 
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alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de Registro de 
Pessoas Jurídicas; 
 
III.1.21. A CONTRATADA se compromete a efetuar os serviços de acordo com os padrões e 
normas técnicas, de higiene e segurança vigentes, inclusive se responsabilizando pelo 
fornecimento de materiais para esse fim, não respondendo a CONTRATANTE por sua 
execução; 
 
III.1.23. Os serviços de manutenção e conservação do espaço público, que são de 
responsabilidade da CONTRATADA deverão ser consultados antecipadamente e oficialmente, 
por escrito, a EMUTUR para análise e aprovação.  
 
III.1.24. Atender a todas as normas ambientais, especialmente RECICLAGEM, incluindo-se: 
sucata, óleo, etc.; 
 
III.1.25. Manter o quiosque e a área de entorno do mesmo, rigorosamente limpas atendendo os 
padrões estabelecidos pelas da Vigilância Sanitária, armazenando os resíduos sólidos e material 
de reciclagem de maneira adequada, sempre observadas as exigências do Plano de Resíduos de 
Pirapora – PRESP; 
 
III.1.26. Manter às suas expensas o paisagismo do entorno do Quiosque; 
 
III.1.27. É vedado a CONTRATADA: 
 
a) quaisquer alterações ou intervenções que acarretem mudanças arquitetônicas, 
urbanísticas e de paisagismo no bem e espaço publico objeto do presente Contrato; 
b) Usar o espaço público externo ao quiosque para armazenamento de materiais de 
qualquer natureza; 
c) Colocar (fixar) qualquer tipo de banner nas paredes externas no quiosque com 
propaganda, avisos, ofertas ou promoções, a fim de evitar poluição visual; 
d) Colocar cadeiras e mesas na areia da praia, preservando o espaço exclusivo dos 
banhistas; 
e) Utilizar utensílios domésticos trincados, descascados, quebrados e tortos, tanto no uso 
interno, como no atendimento ao público;  
 
CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 
 
IV.1. A CONTRATADA 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; 
 
IV.2. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato pelos órgãos 
competentes não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, nos termos da 
legislação referente à licitação e Contratos Administrativos; 
 
IV.3. 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). 
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
 
V.1. O presente Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
publicação, podendo ser prorrogado a critério exclusivo da contratante, por sucessivos períodos 
até o período máximo de 05 (cinco)  anos, mediante assinatura de termo aditivo, observado o 
previsto no art. 57 da Lei 8.666/93;  
 
V.2. Os valores contratados, não sofrerão reajuste durante o período de 12 (doze) meses, nos 
termos da legislação vigente. 
 
V.3. Nos casos de prorrogação o valor do contrato poderá ser reajustado anualmente, caso em 
que o reajuste não poderá ser superior a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 
INPC; 
 
V.4. Após assinatura do contrato o contratante terá o prazo de 20 (vinte) dias para iniciar a 
execução da prestação de serviços. 
  
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO  
 
VI.1. O pagamento deverá ser efetuado da seguinte forma: 
 
VI.2. O valor de R$______________ (_________________), pagos mensalmente serão 
corrigidos anualmente pelo Índice Nacional de Preços - INPC.  As parcelas deverão ser pagas 
através de DAM a ser emitido pelo Setor de Arrecadação do município, até o 10º dia útil de 
cada mês.  
 
VI.4. O licitante somente terá a posse do objeto licitado após assinatura do contrato e quitação 
do valor referente a primeira parcela da concessão. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
 
VII.1. 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 
CONTRATANTE rescindir, unilateralmente, o contrato independentemente de interpelação 
judicial, sendo aplicável ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, e em 
especial nos seguintes casos: 
a. O não cumprimento pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
b. O cumprimento irregular pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações e 
prazos; 
c. A lentidão de seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade 
da execução dos serviços, nos prazos estipulados; 
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d. Atraso injustificado no início dos serviços; 
e. A paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 
f. A sub-contratação total do seu objeto, a associação do contrato com outrem, a cessão ou 

transferência total, bem como a fusão, cisão ou incorporação não autorizadas pela 

CONTRATANTE; 

g. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

h.  Cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas por fiscal da CONTRATANTE 

em registro próprio, após determinação da regularização das faltas ou defeitos observados; 

i. A decretação da falência ou deferimento de recuperação judicial, de liquidação; 

j. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 

a execução do contrato; 

l. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato; 

 

VII.2. No caso de rescisão administrativa, a CONTRATADA reconhecerá os direitos da 

CONTRATANTE em aplicar sanções previstas no Edital, e neste Contrato e na legislação que 

rege a licitação; 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

 

VIII.1. À CONTRATADA será aplicada as sanções legais, a saber: 

 

a. Advertência; 

b. Multas administrativas, graduáveis conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu 

total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumuláveis com as demais 

sanções; 

c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d. Declaração de inidoneidade para licitação e contratar com Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 

forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

e. Multa administrativa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, caso a licitante vencedora 

se recuse a assiná-lo; 
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f.  Demais penalidades previstas na Lei n. 8.666/93 e alterações, artigos 86, 87 e 88. 

g. Inscrição do débito na divida ativa do Município. 
CLÁUSULA NONA DA SECRETARIA COMPETENTE PARA ACOMPANHAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO DESTE CONTRATO.  
 
9.1 É  competente para pleno e total recebimento do objeto deste contrato, bem como a 
fiscalização do seu cumprimento, a secretaria:................................. na pessoa do secretário(a): 
.................................   
 
  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO E DO REGIME LEGAL 
 
10.1 As partes elegem o Fórum da Comarca de Pirapora - MG, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, ou venha a se tornar, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes 
deste Contrato, o qual é celebrado sob a égide da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002, das 
disposições complementares vigentes e do Código Civil Brasileiro. 
 
10.2 E POR ESTAREM JUSTAS E CONTRATADAS, as partes assinam o presente Contrato 
em 03 (três) vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo firmadas. 

 
Pirapora – MG. _____ de _______________ de 2013. 

 
 
 

Heliomar Vale da Silveira 
Prefeito Municipal 

 
 
 

CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 
1.____________________________ 2.______________________________ 
Nome:                   Nome: 
RG:                  RG nº: 
 
 
 

___________________________________________ 
Secretário (a) responsável pela secretaria fiscalizadora 
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ANEXO VII 
 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2013               

 

OBJETO: CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, A TÍTULO ONEROSO, 

PARA FINS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE BAR/ RESTAURANTE/ 

LANCHONETE E OUTROS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM GERAL, SENDO 03 

(TRÊS) QUIOSQUES LOCALIZADOS NA ORLA FLUVIAL DE PIRAPORA. 

 

 

ATESTADO DE VISITA 

 

 

A Prefeitura Municipal de Pirapora-MG, vem por meio deste, atestar que a 

empresa______________________________________________________________________

____, através de seu representante legal, 

_________________________________________________CPF 

nº____________________________, visitou o local da obra, tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação 

relativa ao Edital Pregão Presencial nº 081/2013. 

 

         Pirapora,             de                            de 2013. 

 

                                             Responsável pela Visita técnica 

 

OBSERVAÇÕES: 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 
 
Processo Licitatório  nº 107/2013 
Pregão Presencial      nº 081/2013 
 
Objeto: CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, A TÍTULO ONEROSO, PARA 
FINS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE BAR/ RESTAURANTE/ LANCHONETE E 
OUTROS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM GERAL, SENDO 03 (TRÊS) 
QUIOSQUES LOCALIZADOS NA ORLA FLUVIAL DE PIRAPORA 

 
 

Eu, _________________________________________, sócio-proprietário da empresa 
____________________________, CNPJ nº _______________________, participante do 
Pregão Presencial nº 081/2013, declaro sob as penas da lei, e, nos ditames do Enunciado nº 13 
da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que não possuo parentesco por vínculo 
sanguíneo, por afinidade civil ou por linha ascendente ou colateral, até o segundo grau de 
geração, com o Ente nomeante dos poderes executivo, legislativo e judiciário.  
Por ser irrestrita, máxima e plena verdade, firmo a presente declaração para documento. 
 
BASE LEGAL: 
Enunciado nº 13 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal: 
“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica, 
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão 
ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, em 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
Parentesco consangüíneos em linha reta (pais, filhos, avós, netos, bisavós, bisnetos) 
Parentesco consangüíneos em linha colateral ( irmãos, tios, sobrinhos) 
Parentes ascendentes por afinidade (sogros, padrasto, madrasta, cônjuge, avós do cônjuge, 
bisavós do cônjuge) 
Parentes descendentes pro afinidade ( filhos do esposo, enteados, genro, nora, filhos do enteado, 
netos do cônjuge, bisnetos do cônjuge) 
Parentes por afinidade em linha colateral (cunhados) 
 
Pirapora-MG ________ de ____________________ de 2013 
 

Assinatura do Sócio-Proprietário 
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ANEXO IX 
 
 

PLANO DE TRABALHO 
 
 

As licitantes interessadas em participar deste processo licitatório deverão apresentar, juntamente 

com a Proposta Comercial, um plano de trabalho discriminando a atividade comercial que 

deseja desenvolver no quiosque a ser licitado. Este plano passará pela aprovação da EMUTUR – 

Empresa Municipal de Turismo, e a atividade comercial a ser desenvolvida somente poderá ter 

início após a aprovação do mesmo. Caso este não seja aprovado, a licitante deverá apresentar 

novo plano para aprovação. 

 

Neste plano deverão constar ainda informações como: 

 

� Experiência profissional que a licitante possui no ramo de bares, restaurante e similares 

no segmento que pretende desenvolver; 

� Quantos funcionários pretende disponibilizar para execução das atividades; 

� Qual o horário de funcionamento que pretende adotar; 

� Relatar se possui conhecimento sobre os regulamentos municipais, exigências feitas 

pela Vigilância Sanitária Municipal, Código de Postura, normas e outros pertinentes ao 

ramo de atividade que pretende desenvolver; 

� O tipo de resíduo gerado pela sua atividade; 

� Informar se pretende trabalhar com música ao vivo; 

� Qual é seu o público alvo (jovens, famílias, crianças, etc).  


