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PROCESSO DE COMPRA N° 21/2019 

EDITAL DE Concorrência p/ Compras e Serviços Nº 1/2019 

 

PREÂMBULO 

 

1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS, SC, pessoa jurídica de direito 

público interno, através do Prefeito Municipal, Sr. IZEU JONAS TOZETTO TORNA 

PÚBLICO que fará realizar licitação na modalidade Concorrência p/ Compras e 

Serviços, EDITAL N. 1/2019, do tipo MELHOR LANCE OU OFERTA, regime de 

Concessão Administrativa de Uso, regida pela Lei n
o
 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações introduzidas pelas Leis n.º 8.883, de 08 de junho de 1994, e n.º 9.648, de 27 de 

maio de 1998, cujo objeto é CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO E 

EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE 

ESPORTES CECELTAS - CENTRO ESPORTIVO DE CORONEL FREITAS E COPA 

DO CAMPO MUNICIPAL. 

 

2 - Os interessados poderão obter o Edital de “Concorrência p/ Compras e Serviços” na 

Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, na Avenida Santa Catarina, 1022, Centro, 

Coronel Freitas - SC, no site da prefeitura www.coronelfreitas.sc.gov.br, onde poderão ser 

fornecidas informações relativas à Concorrência p/ Compras e Serviços ou pelo telefone 

(0xx49) 3347-3400. Todas as informações relativas aos serviços serão prestadas pela 

Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.  

 

3 - Todos os documentos deverão ser retirados na Prefeitura Municipal de Coronel 

Freitas, na Avenida Santa Catarina, 1022, Centro, Coronel Freitas - SC, poderão ser 

solicitados por e-mail depcompras@coronelfreitas.sc.gov.br ou pelo telefone (0xx49) 

3347-3400. 

 

4 - O horário de expediente para obtenção de informações é das 07h30min às 11h30min e 

das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira. 

 

5 - A Documentação e propostas deverão ser entregues a partir do dia 11 de março de 2019, 

às 08h00, até às 08h30min do dia 10 de abril de 2019, no Setor de Compras e Licitações 

da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, na Avenida Santa Catarina, 1022, Centro,– 

SC,  a  abertura  da  documentação  será na sequência a partir das 08h30min da 

mesma data. 

 

6 – DO CREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS 

 

6.1 - Os interessados na Licitação poderão fazer-se representar por pessoa diversa a que será 

participante do certame, mediante apresentação de carta de credenciamento com firma 

reconhecida ou instrumento de procuração particular (procuração com firma reconhecida 

em cartório), com menção expressa de que lhe confere amplos poderes para participar do 

certame, inclusive para recebimento de intimações e decisão sobre a desistência ou não de 

recursos contra a habilitação ou inabilitação e fase de propostas. 

 

6.2 - A carta de credenciamento, procuração ou documento mencionado supra, deverá vir 

acompanhada de cópia de documento original com foto, que serão conferidos e 

autenticados por servidor da Administração - comprovando que a representação foi 

autorizada por pessoa competente a fazê-lo. 

 

http://www.coronelfreitas.sc.gov.br/
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6.3 - Caso os licitantes não pretendam enviar pessoa credenciada ou procurador, para 

representá-las na abertura dos envelopes, conforme o item 6.1, poderão apresentar 

declaração impressa, com assinatura do licitante, com firma reconhecida por 

autenticidade, de que desistem formalmente de qualquer recurso contra sua 

inabilitação ou contra a habilitação das demais licitantes e também da fase de propostas, 

conforme anexo do edital. 

 

6.5 - A não apresentação do credenciamento não implica a inabilitação das licitantes, mas a 

impede de discordar das decisões tomadas pela Comissão Municipal de Licitações na 

sessão de abertura dos envelopes. 

 

6.6 - Os documentos a que se referem os itens do credenciamento deverão ser apresentados 

fora dos envelopes.  

 

 

 

Coronel Freitas, 21/02/2019 

 

 

Izeu Jonas Tozetto 

Prefeito Municipal 
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2.  DO OBJETO 

 

O objeto da presente licitação é CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO E 

EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE 

ESPORTES CECELTAS - CENTRO ESPORTIVO DE CORONEL FREITAS E COPA 

DO CAMPO MUNICIPAL.  

 

2.2 – Entende-se como concessão de uso de espaço físico: concessão de uso e exploração de 

atividade econômica do GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES CECELTAS - 

CENTRO ESPORTIVO DE CORONEL FREITAS E DA COPA DO CAMPO 

MUNICIPAL, até o final do mês de dezembro de 2019. 

 

2.3 - A proponente vencedora, durante a vigência do contrato poderá utilizar e explorar o 

espaço do ginásio das 16h00min às 23h00min, desde que o município não utilize. 

 

2.4 – O concessionário terá o direito de cobrar por hora a utilização da quadra e 

arquibancadas, bem como realizar a venda de produtos na copa dos interessados. 

 

2.5 – O vencedor deverá pagar o preço de 4.524 UFRM por hora, para jogos e utilização da 

quadra definido no art. 120, “10”, do Código Tributário do Município de Coronel Freitas/SC 

(Lei nº 1.315/02). 

 

2.6 – No que se refere à exploração da copa do campo municipal, o concessionário deverá 

fazer a venda de produtos, quando o departamento de esporte o comunicar do cronograma de 

utilização do campo, dessa forma a exploração não será diária. 

 

2.7 – Entende-se por copa o local destinado a comercialização de bebidas e alimentos. 

 

2.8 – É de responsabilidade do concessionário zelar pelo patrimônio público, assim como 

atender de forma cortês a comunidade e os atletas. 

 

2.9 – O município utilizará gratuitamente e preferencialmente o espaço. Em contrapartida, 

realizará a limpeza (pátio e prédio) e fará as manutenções necessárias, podendo o 

concessionário fazer uso comercial somente nos momentos em que o município deixa-lo à 

disposição. 

 

2.10 – O município será responsável pelo pagamento das contas de água e energia. 

 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

3.1 - Poderão participar da presente licitação pessoas físicas legalmente constituídas que 

atenderem as disposições deste Edital, das normas legais, principalmente as previstas na 

Lei 8.666/1993.  
 

3.2 - Não poderão participar da presente licitação pessoas: 

 

3.2.1 - que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 

8.666/93; 

 

3.2.2 - com falência decretada. 
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3.4 - A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições expressas 

neste Edital e em seus anexos. 

 

3.5 – Será outorgada a concessão ao vencedor que oferecer a maior oferta.  

 

 

4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 01 E 02 E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 - Os Envelopes nº 01 e nº 02, contendo respectivamente a documentação e a proposta de 

preços, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, 

devidamente fechados, constando da face de cada qual os seguintes dizeres: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS - SC 

Concorrência p/ Compras e Serviços Nº 1/2019 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS - SC 

Concorrência p/ Compras e Serviços Nº 1/2019 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ: 

 

4.2 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento 

licitatório, deverá formalizar documentação conforme indicado no item 6.1 do preâmbulo. 

 

4.3 - A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido nos subitem 5 deste 

Edital, sendo aceita a remessa por via postal, com aviso de recebimento, desde que seja 

efetuada a entrega dos mesmos até o dia e horário indicados para protocolo.  

4.4 - A Prefeitura Municipal de Coronel Freitas e a Comissão Permanente de Licitações não 

se responsabilizarão, e nenhum efeito produzirá para o licitante, se os envelopes não forem 

entregues em tempo hábil para protocolização dentro dos prazos estabelecidos neste Edital, no 

Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura. 

 

5 - DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

 

5.1 - O envelope nº 01, contendo a documentação relativa à habilitação deverá conter: 

 

5.1.1. – Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda; – CPF; 

 

5.1.2. – Inscrição no Cadastro de Registro Geral – RG; 

 

5.1.3. – Prova de inexistência de débitos para com a Fazenda Municipal; 

 

5.1.4. – Prova de inexistência de débitos para com a fazenda Federal e Estadual; 

 

5.1.5. - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação na forma do § 

2.° do art. 32 da Lei n° 8.666/93, conforme modelo previsto no ANEXO E deste edital.  

 

5.1.6 – Folha Corrida criminal, das comarcas onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, 

emitida com prazo não superior a 90 (noventa) dias. 
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5.1.7. – Carteira de Saúde, emitida por órgão ou pessoa habilitada, que prove a sua sanidade 

física e mental. 

 

5.1.8 - Declaração de que não emprega e não empregará menores conforme determina o 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, conforme modelo previsto no ANEXO B deste edital. 

 

5.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da 

Administração Municipal, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

5.3 - No caso de serem apresentados documentos relativos à regularidade fiscal (art. 29 da Lei 

nº 8.666/93) ou certidão negativa de falência sem menção expressa do prazo de validade, será 

automaticamente adotado o prazo de validade de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a 

partir da data de sua emissão. 

 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

6.1 - O envelope nº 02 – PROPOSTA, deverá conter a proposta propriamente dita, redigida 

em português, de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, devidamente datada, 

assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, contendo ainda: 

 

a) Nome do licitante, endereço completo, nº do CPF/MF da proponente; 

b) Número desta Concorrência p/ Compras e Serviços; 

c) O item proposto, identificando-se o número do item, a descrição, a quantidade 

cotada, o valor unitário e o valor total; 

d) Preço total do objeto cotado, em algarismos e por extenso; 

e) Local, data, assinatura e identificação do representante legal da licitante; 

 

6.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com duas casas decimais à 

direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da proposta, sem previsão 

de encargos financeiros ou expectativa inflacionária. 

 

6.3 - No preço deverão estar incluídos todos os custos e as despesas decorrentes ou advindas 

da execução do contrato, tais como: pessoal, encargos sociais, materiais, ferramental, 

equipamentos necessários e os tributos, sejam eles de qualquer natureza. 

 

6.4 - Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual será 

contado a partir da data de sessão de abertura dos envelopes nº 02. Na contagem do prazo 

excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento. 

 

6.5 - Deverá acompanhar a respectiva proposta de preços, declaração de que aceita e se 

submete às condições do presente edital e de que a cotação do item deu-se com a estrita 

observação das especificações constantes na discriminação do item no presente edital. 

(caso não apresentada, referida declaração será tomada verbalmente do licitante 

presente na sessão). 

 

6.6 - O valor da proposta vencedora sofrerá correção/atualização no preço originalmente 

proposto a cada ano, conforme cronograma do setor de tributação do município. 
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6.7 - Com base em levantamento e nas informações de preços, a administração municipal 

estabelece o valor máximo da obra, expresso em reais no valor de R$ 525,75 (quinhentos 

e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos) 

  

6.8 - O valor estabelecido neste subitem 6.7 referem-se ao VALOR MÍNIMO exigido para 

proposta de preços. 

 

7 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

 

7.1 - A presente Concorrência p/ Compras e Serviços será processada e julgada de acordo 

com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

7.2 - No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus 

representantes legais que comparecerem no ato, a comissão iniciará os trabalhos, examinando 

os envelopes 01 - DOCUMENTAÇÃO e 02 - PROPOSTA, os quais serão rubricados pelos 

seus membros e representantes presentes, procedendo-se a seguir à abertura dos envelopes 01 

- DOCUMENTAÇÃO. 

 

7.3 - Os envelopes 01 - DOCUMENTAÇÃO serão abertos, sendo que os documentos neles 

contidos serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos 

proponentes ou seus representantes credenciados. 

 

7.4 - A Comissão poderá promover diligências visando esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, nos termos do artigo 43, § 3º do Estatuto das Licitações, destinadas a 

atestar a veracidade de certidões e documentos, possíveis inexigibilidades de documentos, 

denúncias contra licitantes que estão descumprindo alguma das hipóteses do item 3 do 

presente edital e demais fatos supervenientes que surgirem; 

 

7.5 - Na hipótese do item anterior, a Comissão lavrará em ata circunstanciada o objeto da 

diligência, facultando-se a aplicação de efeito suspensivo aos trâmites do julgamento do 

certame, pelo tempo em que julgar necessário para a instrução, devendo dar ciência aos 

licitantes dos resultados obtidos, bem como da retomada do julgamento; 

 

7.6 - Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos 

exigidos no subitem 5.1 deste Edital, ou que apresentarem documentos rasurados ou com 

prazo de validade vencido na data da abertura dos envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO, ou 

ainda os proponentes que apresentarem seus documentos de forma diversa da estabelecida nos 

subitens 5.2 e 5.3 deste Instrumento Convocatório. 

 

7.7 - Os envelopes nº 02 - PROPOSTA, serão devolvidos fechados aos proponentes 

considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação. 

 

7.8 - Serão abertos os envelopes 02 - PROPOSTA, contendo as propostas de preços dos 

proponentes habilitados, desde que tenha havido renúncia expressa de todos os proponentes 

de interposição de recursos de que trata o art. 109, inc. I “a” da Lei 8.666/93, através da 

assinatura na Ata, ou Termo de Renúncia (modelo constante do anexo “C” deste Edital). 

Caso contrário, a data da abertura será comunicada diretamente às proponentes (podendo tal 

intimação ocorrer através de publicação na imprensa oficial) após julgado o recurso 

interposto, ou decorrido o prazo sem interposição de recursos. 

 

7.9 - Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 

admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões. 
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7.10 - Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos estabelecidos nos 

subitens 6.1 e 6.2 deste instrumento convocatório, promovendo-se a desclassificação das 

propostas desconformes ou incompatíveis com os requisitos deste Edital.  

7.11 - As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão corrigidas 

automaticamente pela Comissão. 

 

7.12 - Será efetuado o julgamento e a classificação das propostas de acordo com o 

estabelecido no item 8 deste Edital. 

 

7.13 - Da(s) sessão(ões) de abertura e apreciação de envelopes será(ão) lavrada(s) ata(s) 

circunstanciada(s) a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente 

da(s) mesma(s), ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto as proponentes que não 

tiverem comparecido, como os que mesmo tendo comparecido não consignarem em ata os 

seus protestos. 

 

7.14 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Prefeitura Municipal de Coronel Freitas poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias 

úteis para reapresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das 

causas que ensejaram a sua desqualificação. 

 

8 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

8.1 - As propostas dos proponentes considerados habilitados serão classificadas pela ordem 

crescente dos preços apresentados, considerando-se vencedor aquele que apresentar o 

MELHOR LANCE OU OFERTA. 

 

8.2 - Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará por sorteio, em ato 

público, no ato de abertura dos envelopes 02 – PROPOSTA, nos termos do art. 45, § 2º da Lei 

nº 8.666/93. 

 

8.3 - Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) Apresentarem os preços abaixo do mínimo fixados no item 9 deste Edital; 

b) Não atenderem às exigências contidas neste instrumento e seus anexos; 

 

9 - DO VALOR ORÇADO E DO PREÇO MÁXIMO 

 

9.1 - O valor total orçado para a execução da obra, objeto desta licitação, corresponde ao 

montante de R$ 525,75 (quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos)  

 

9.2 – O valor acima citado será considerado preço mínimo admissível a ser concessionário. 

 

10 - DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO. 

 

10.1 - A licitante vencedora obriga-se a iniciar a concessão de forma IMEDIATA, contados a 

partir da data da assinatura do contrato, o qual será emitido imediatamente após a 

homologação do resultado. 

 

10.2 – A secretaria de Educação, Cultura e Esporte da Prefeitura Municipal efetuará o 

acompanhamento e a fiscalização do contrato objeto desta licitação. 
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10.5 - A obra, objeto desta licitação, CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO E 

EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE 

ESPORTES CECELTAS - CENTRO ESPORTIVO DE CORONEL FREITAS E COPA DO 

CAMPO MUNICIPAL. fica localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, sem número, 

centro, Coronel Freitas/SC, CEP: 89840-000 e o campo municipal fica situado na rua 

Tiradentes, sem número, Coronel Freitas/SC, CEP: 89840-000. 

 

11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

11.1 - O PROPONENTE vencedor efetuará o pagamento em moeda corrente nacional, 

diretamente na tesouraria do Município, mensalmente, até o dia 05 de cada mês subsequente 

ao da ocorrência da concessão. 

 

12 - DOS RECURSOS 

 

12.1 - Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso Administrativo, nos 

termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali 

estabelecidos. 

 

13 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

13.1 - O Prefeito Municipal, à vista do resultado do julgamento da licitação, decorridos 05 

(cinco) dias úteis da data que o mesmo foi proferido, não havendo interposição de recursos, 

homologará o resultado do presente certame licitatório. 

 

13.2 - Será adjudicada à licitante classificada em primeiro lugar. 

 

13.3 - Após o procedimento acima descrito, a adjudicatária será imediatamente convocada a 

assinar o Termo de Contrato (minuta constante do anexo “F” deste Edital) dentro do prazo de 

05 (cinco) dias úteis após a convocação formal, junto à Diretoria de Compras da Prefeitura 

Municipal de Coronel Freitas. Decorrido o prazo acima estipulado, se adjudicatária não 

aceitar ou retirar o instrumento contratual, decairá do direito à mesma, sujeitando-se às 

sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e multa de 20% (vinte por cento) do valor total 

do Contrato. 

 

13.4 - A Prefeitura Municipal de Coronel Freitas poderá, quando o convocado não assinar o 

termo de contrato no prazo e condições estabelecidas neste instrumento convocatório, 

convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 

preços, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 

8.666/63 e suas posteriores alterações. 

 

14 - DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

 

14.1 - A vigência do contrato decorrente desta licitação será até 31/12/2019. Podendo ser 

renovado por até 60 meses, conforme art. 57, II, da Lei nº 8666/93, a critério da 

Administração. 

  

15 - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

15.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua 

rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n 8.666/93 e 
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posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que 

caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização. 

 

15.2 - A rescisão contratual poderá ser: 

 

15.2.1 - determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a 

XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

 

15.2.2 - amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 

processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 

 

16 - DAS PENALIDADES 

 

16.1 - Sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a empresa 

contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa: 

 

16.1.1- Multa na ordem de 0,2% (dois décimos por conto) por dia de atraso calculado sobre o 

valor do Objeto licitado com atraso, até o limite de 6% (seis por cento). 

 

16.1.2 - Em caso de tolerância, após os primeiros 30 (trinta) dias de atraso, e não rescindido o 

contrato, se este atraso for repetido, a Prefeitura Municipal de Coronel Freitas poderá aplicar a 

multa em dobro. 

 

16.1.3 - Advertência; 

 

16.1.4 - Suspensão do direito de licitar, junto a Prefeitura Municipal de Coronel Freitas. 

 

16.1.5 - Declaração de inidoneidade, de lavra do Prefeito Municipal, para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, enquanto pendurar os motivos da punição. 

 

16.2 - O atraso para efeito de cálculo da multa, será contados em dias corridos, a partir do 

vencimento do prazo estipulado da entrega até a data de entrega do Objeto da presente 

Licitação.  

 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DOS CONCESSIONÁRIOS 

 

17.1 - O CONCESSIONÁRIO obriga-se a: 

 

17.1.1– A respeitar e a acatar as normas baixadas pela prefeitura e as supervenientes presentes ou 

futuras que regulem a prestação do serviço; 

 

17.1.2 – A facilitar a fiscalização do serviço; 

 

17.1.3 – A usar uniforme porventura adotado e exigido pela Prefeitura; 

 

17.1.4 – A manter um serviço ininterrupto apropriado, atualizado e compatível com o interesse 

público; 

 

17.1.5 – A manter o patrimônio em perfeito estado de conservação, segurança, higiene e 

conforto; 

 

17.1.6 – A manter-se em dia com as suas obrigações tributárias, trabalhistas e sociais. 
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17.1.7 - Atender a comunidade quando a mesma precisar e atender bem os atletas e demais 

pessoas que necessitem 

 

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1 - Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das 

obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados diretamente no 

Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, no 

endereço citado no preâmbulo deste Edital, ou através do telefone (0**49) 3347-3400, de 

segunda à sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min. 

 

18.2 - As licitantes participantes deste certame licitatório desde já declaram, sob a pena 

prevista no parágrafo único do artigo 97 da Lei nº 8.666/93, não estarem declaradas inidôneas 

por qualquer entidade da administração pública direta ou indireta, de qualquer das esferas de 

governo, nos termos do inciso IV do artigo 87 do mesmo diploma legal. 

 

18.3 – O Concessionário deverá disponibilizar todas as ferramentas e demais equipamentos 

necessários para a execução do objeto licitado. 

 

18.4 – O Concessionário será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à 

legislação fiscal, social, trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a 

qualquer título causar ao concedente, ao meio ambiente e/ou a terceiros, em decorrência da 

concessão do serviço, respondendo por si e por seus sucessores. 

 

18.5 - A Prefeitura Municipal de Coronel Freitas reserva-se o direito de anular ou revogar a 

presente licitação, nos termos do art. 49 da lei nº 8.666/93. 

 

18.6 - Informações fornecidas verbalmente por pessoas pertencentes ao quadro de servidores 

da Administração Municipal de Coronel Freitas não serão consideradas como motivos para 

impugnações. 

 

18.7 - A participação na presente licitação implica no conhecimento e na aceitação plena deste 

Edital e suas condições. 

 

18.8 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de 

Licitações à luz das disposições contidas na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, suas 

alterações e demais legislações aplicáveis. 

 

18.9 - O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto da 

presente licitação é o da Comarca de Coronel Freitas, SC. 

 

19 - DOS ANEXOS AO EDITAL 

 

19.1 - Integram o presente instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante, como se 

transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 

 

OS PARTICIPANTES DEVERÃO SE ATER A APRESENTAÇÃO DOS ANEXOS 

ABAIXO MENCIONADOS.  

 

a) Anexo “A” – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO; (fora dos 

envelopes). 
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b) Anexo “B” – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE; (dentro do envelope 01). 

 

c) Anexo “C” – TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSOS FASE DE 

PROPOSTAS (dentro do envelope 02).  

 

d) Anexo “D” – RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ITENS DO OBJETO DESTA 

LICITAÇÃO. (não é necessária apresentação).  

 

e) Anexo “E” – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO; (dentro do envelope 01). 

 

f) Anexo “F” – MINUTA DO CONTRATO; (não é necessária apresentação).  

 

g) Anexo “G” - DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL. 

(fora dos envelopes).               

h) Anexo “H” – MODELO DE RENUNCIA DE RECURSO DA FASE DE 

HABILITAÇÃO. (dentro do envelope 01). Ou firmado após abertura dos 

envelopes caso a empresa encaminhe representante para acompanhar a sessão. 

 

Coronel Freitas, SC, 21/02/2019 

 

 

 

____________________________________ 

Izeu Jonas Tozetto 

Prefeito Municipal de Coronel Freitas 
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Concorrência p/ Compras e Serviços Nº 1/2019 

 

ANEXO “A” 

 

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Nome: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CPF: 

 

 

 

À Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, SC 

 

 

 

 

Credenciamos o(a) Sr.(a) ___________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade nº _______________ e do CPF nº ________________, a participar da licitação 

instaurada pela Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, SC, na modalidade Concorrência p/ 

Compras e Serviços Nº 1/2019, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-

lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

_______________________________________ , bem como formular propostas verbais, 

recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

 

 

Local, ______ de ____________________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(número da carteira de identidade/CPF e órgão emissor) 
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Concorrência p/ Compras e Serviços Nº 1/2019 

 

ANEXO “B” 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO 

TRABALHISTA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

 

 

 

Nome: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CPF: 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ref.: Concorrência p/ Compras e Serviços Nº 1/2019 

 

 

A(o) Sr(a). ______________________________________, inscrita no CPF 

sob o nº ________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 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 (   ). 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.) 

 

 

Local, ______ de ____________________ de 2019. 

 

 

 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(número da carteira de identidade/CPF e órgão emissor) 
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Concorrência p/ Compras e Serviços Nº 1/2019 

 

ANEXO “C” 

 

 

 

TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSOS FASE DE PROPOSTAS  

 

 

 

 

O(a) Sr(a). ______________, inscrito no CPF sob o nº __________, renúncia 

expressamente ao prazo recursal previsto no artigo 109 e incisos da Lei n. 8.666/93, 

desistindo de buscar qualquer espécie de modificação da decisão da Comissão de Julgamento 

no processo em epígrafe, em relação à Fase de propostas, razão pela qual concorda com o 

imediato julgamento do processo licitatório nº 1/2019 Concorrência p/ Compras e Serviços. 

 

 

 

 

Coronel Freitas, SC _____ de _______________ de 2019. 
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Concorrência p/ Compras e Serviços Nº 1/2019 

 

ANEXO “D” 

 

RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ITENS DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO 

 

Item Especificação Unid. Quantidade Preço 

Unit. 

Mínimo 

Preço 

Total 

1 A CONCESSÃO DE USO DE 

ESPAÇO PÚBLICO E EXPLORAÇÃO 

DE ATIVIDADE ECONÔMICA DO 

GINÁSIO MUNICIPAL DE 

ESPORTES CECELTAS - CENTRO 

ESPORTIVO DE CORONEL 

FREITAS LOCALIZADO NA RUA 

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 

SEM NÚMERO, CORONEL FREITAS 

-SC. A EXPLORACÃO SE DARÁ 

ATÉ O FINAL DO MÊS DE 

DEZEMBRO DE 2019, PODENDO 

SER PRORROGADO 

ANUALMENTE. PODERÁ 

UTILIZAR E EXPLORAR O ESPAÇO 

DO GINÁSIO MUNICIPAL DAS 16H 

ÀS 23H, DESDE QUE O MUNICÍPIO 

NÃO UTILIZE. O 

CONCESSIONÁRIO TERÁ DIREITO 

DE COBRAR POR HORA A 

UTILIZAÇÃO - PELOS 

INTERESSADOS - DA QUADRA E 

ARQUIBANCADAS, BEM COMO, 

REALIZAR A VENDA DE 

PRODUTOS NA COPA. O 

CONCESSIONÁRIO DEVERÁ 

CUIDAR DO PATRIMÔNIO 

PÚBLICO E ATENDER BEM A 

COMUNIDADE E ATLETAS. O 

MUNICÍPIO UTILIZARÁ 

GRATUITAMENTE E 

PREFERENCIALMENTE O ESPAÇO, 

EM CONTRA PARTIDA, 

REALIZARÁ A LIMPEZA (PRÉDIO E 

PÁTIO), FARÁ AS MANUTENÇÕES 

NECESSÁRIAS, PODENDO O 

CONCESSIONÁRIO FAZER O USO 

COMERCIAL SOMENTE NOS 

MOMENTOS EM QUE O MUNICÍPIO 

DEIXÁ-LO À DISPOSIÇÃO. AINDA, 

CONCESÃO DE ESPAÇO PÚBLICO 

E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DA 

COPA DO CAMPO MUNICIPAL, 

ms 9,00  525,75  4731,75 
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QUANDO HOUVER JOGOS, EM 

HORÁRIOS A SEREM 

DETERMINADOS PELO 

DEPARTAMENO DE ESPORTES, 

PODENDO REALIZAR A VENDA DE 

PRODUTOS. O MUNICÍPIO SERÁ 

RESPONSÁVEL PELO 

PAGAMENTO DAS CONTAS DE 

ENERGIA E ÁGUA  

 Total 4.731,75  
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Concorrência p/ Compras e Serviços Nº 1/2019 

 

ANEXO “E” 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

Nome: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CPF: 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

(Nome) ____________________________________________ inscrito no CPF sob o n° 

_____________________ residente de domiciliada na ______________________ (endereço 

completo) 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. 

 

 

 

 

Coronel Freitas - SC, _______ de __________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do proponente 
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ANEXO “F”  

Concorrência p/ Compras e Serviços 1/2019 1/2019 

PROCESSO DE COMPRA Nº 21/2019 

 

MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _____/2019 

 

 

O MUNICÍPIO DE Coronel Freitas, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

administrativa na Av. Santa Catarina, n.° 1022, Centro, inscrito no CNPJ de n.° 83.021.824/0001-75, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. IZEU JONAS TOZETTO, doravante denominado 

simplesmente CONCEDENTE e, de outro lado Sr(a)._____________, cédula de identidade sob o nº 

___________, inscrito no CPF sob o nº ____________, residente e domiciliado na 

Rua/Avenida_____________, doravante denominado de CONCESSIONÁRIO, ajustam e contratam a 

CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO E EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE 

ECONÔMICA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES CECELTAS - CENTRO 

ESPORTIVO DE CORONEL FREITAS E COPA DO CAMPO MUNICIPAL., sob as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente contrato tem por objeto CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO E 

EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES 

CECELTAS - CENTRO ESPORTIVO DE CORONEL FREITAS E COPA DO CAMPO 

MUNICIPAL.  

 

1.2 – Para efeito desta licitação entende-se como concessão de uso de espaço físico: 

 

1.2.1 Concessão de uso e exploração de atividade econômica do GINÁSIO DE ESPORTES 

MUNICIPAL CECELTAS – CENTRO ESPORTIVO DE CORONEL FREITAS e COPA DO 

CAMPO MUNICIPAL, até o final do mês de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado 

anualmente, conforme art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. 

 

1.2.2 - Poderá utilizar e explorar o espaço das 16h às 23h, desde que o município não utilize.  

 

1.2.3 - O concessionário terá direito de cobrar por hora a utilização - pelos interessados – da quadra e 

arquibancadas, bem como, realizar a venda de produtos na copa.  

 

1.2.3.1 – O vencedor deverá utilizar o preço de 4.524 UFRM por hora, para jogos e utilização da 

quadra definido no art. 120 “10” do Código Tributário do Município de Coronel Freitas. 

 

1.2.3.2 – No que se refere à exploração da copa do campo municipal, o concessionário deverá fazer a 

venda de produtos, quando o departamento de esporte o comunicar do cronograma de utilização do 

campo, dessa forma a exploração não será diária. 

 

1.2.3.3 – Entende-se por Copa local destinado a comercialização de bebidas e alimentos.  

 

1.2.4 - Devendo cuidar do patrimônio público e atender bem a comunidade e atletas.  

 

1.2.5 - O município utilizará gratuitamente e preferencialmente o espaço, em contra partida, realizará 

a limpeza (prédio e pátio) e fará as manutenções necessárias, podendo o Concessionário fazer o uso 

comercial somente nos momentos em que o Município deixá-lo à disposição.  
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1.2.6 – O Município será responsável pelo pagamento das contas de energia e água. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DA EXECUÇÃO E DO REAJUSTE 

 

O prazo da presente concessão é até 31/12/2019, a contar da data de assinatura do presente 

instrumento, sendo que, findo tal prazo, mediante solicitação do interessado, será renovada por até 60 

meses, com reajuste do valor pago quando da concessão pelo INPC, aplicado anualmente sobre o 

prazo da concessão. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

 

O CONCESSIONÁRIO pagará anualmente à CONCEDENTE à título da presente concessão o valor 

de R$_______(_______).   

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 

 

O CONCESSIONÁRIO pelo presente instrumento obriga-se a: 

 

11.1– A respeitar e a acatar as normas baixadas pela prefeitura e as supervenientes presentes ou futuras 

que regulem a prestação do serviço; 

 

11.2 – A facilitar a fiscalização do serviço; 

 

11.3 – A usar uniforme porventura adotado e exigido pela Prefeitura; 

 

11.4 – A manter um serviço ininterrupto apropriado, atualizado e compatível com o interesse público; 

 

11.5 – A manter o patrimônio em perfeito estado de conservação, segurança, higiene e conforto; 

 

11.6 – A manter-se em dia com as suas obrigações tributárias, trabalhistas e sociais. 

 

11.7 - Atender a comunidade quando a mesma precisar e atender bem os atletas e demais pessoas que 

necessitem. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO 

 

I - Poderá ser revogada a presente permissão:  

 

a) A qualquer tempo, a critério do órgão cedente, em decisão fundamentada, exarada em processo 

administrativo; 

 

b) Por má conduta do permissionário, revelada por sentença criminal transitada em julgado, por delitos 

contra o patrimônio ou contra os costumes; 

 

c) Sempre que o profissional deixar de exercer, efetivamente a atividade; 

 

Parágrafo único - Ao CONCESSIONÁRIO que tiver sido revogada a sua CONCESSÃO será vedada 

à exploração do serviço em concessões futuras pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

 

II - A revogação será precedida de processo administrativo, assegurado ao CONCESSIONÁRIO o 

mais amplo direito de defesa.  
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§ 1º O permissionário terá o prazo de 10 (dez) dias para se defender, contados da data de sua 

intimação. 

 

§ 2° - A revogação da permissão não dará direito a qualquer indenização. 

 

a) No caso de revogação, dentro do prazo de 02 (dois) anos contados da data efetiva da assunção da 

concessão, será chamado o próximo habilitado pelo edital de concorrência pública; 

 

b) Não havendo o habilitado referido no item anterior, ou sendo revogada a permissão posteriormente 

ao prazo acima referido, far-se-á nova permissão, mediante a publicação de novo edital para a 

concorrência pública. 

 

CLÁUSULA SÉXTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

Em caso de desistência ou término da CONCESSÃO, o concessionário não será reembolsado das 

despesas que porventura venha a ter para a realização das atividades previstas na Lei n° 1.306/02 e no 

Regulamento, bem como, do valor pago pela concessão, de modo que o objeto da concessão retornará 

ao Município. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO 

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 21/2019 – na modalidade 

de Concorrência Pública nº 01/2019. 

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste contrato, fica eleito o foro de Coronel Freitas, 

SC, Comarca deste Município, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

 

E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram ambos as 

partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como 

observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) 

vias na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.      

 

Coronel Freitas (SC), ____ de _____ de 2019. 

 

 

_________________________________ 

Prefeito Municipal de Coronel Freitas - SC 

CONTRATANTE 

 

 

_____________________________ 

CONTRATADA 

 

 

__________________________ 

Eli Guaragni Daloma  

Secretária de Educação, cultura e esporte 

Fiscal do Contrato 

Testemunhas: 

 

01. ___________________________              02. ________________________ 
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Concorrência p/ Compras e Serviços Nº 1/2019 

 

ANEXO “G” 
 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

 

 

 

 

 

Eu ...........(representante legal ou procurador)............, CPF nº .............................................., 

declaro para todos os fins que tomei conhecimento, aceito e concordo integralmente, sem 

restrições, com todas as condições do Edital nº _____________/____________ 

 

 

 

 

 

 Local e data.  

 

Assinatura do representante legal ou procurador.  

 

Carimbo e CNPJ.  
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Concorrência p/ Compras e Serviços 1/2019 

 

ANEXO “H” – TERMO DE RENUNCIA DE RECURSOS FASE DE HABILITAÇÃO   

 

 

 

 

Renúncia expressamente ao prazo recursal previsto no artigo 109 e incisos da Lei n. 

8.666/93, desistindo de buscar qualquer espécie de modificação da decisão da Comissão de 

Julgamento no processo em epígrafe, em relação à Fase de habilitação, razão pela qual 

concorda com o imediato julgamento do processo licitatório 1/2019 Concorrência p/ 

Compras e Serviços 1/2019.  
 

 

 

 

Coronel Freitas, SC _____ de _______________ de 2019. 

 

 

 
 


