PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES
“Terra do Rei Pelé”
EDITAL
CONCORRÊNCIA N° 0004/2022
1. PREÂMBULO
1.1. O Município de Três Corações, por intermédio da Prefeitura Municipal de Três Corações, torna
público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo maior oferta conforme descrição contida neste
Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 8.666, de 1993, à Lei
Complementar n° 123, de 2006, Lei Municipal nº 4.155/2015, Decreto Municipal nº 4.516/2022, bem
como à legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos, cuja direção e
julgamento serão realizados por sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria
0035/2021
.
Data de entrega e abertura dos envelopes: 08 de julho de 2022 as 09h:30mim
Endereço: Av. Brasil, nº225 – Jardim América / Departamento de Licitação
2. DO OBJETO E SUA JUSTIFICATIVA
2.1. Permissão onerosa de uso para instalação de uma lanchonete, com àrea de 56.20m², situada nas
dependências de Centro Administrativo.
A área objeto da presente permissão será destinada a instalação de uma LANCHONETE, com
objetivo de comercialização de produtos alimentícios, sendo expressamente proibida a venda de
bebidas alcoólicas e qualquer outro produto que contenha álcool.
2.2. Justificativa:
A permissão de uso para exploração comercial conforme objeto acima citado, visa oferecer
soluções racionais e práticas, com a melhoria da eficiência, eficácia efetividade no desempenho
de todas as atividades correlatas.
Devido à inexistência de pessoal técnico disponível no quadro de servidores municipais, as
particularidades do objeto, o custo beneficio envolvido entre recrutamento, treinamento e
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capacitação, a permissão de uso para este fim vem corroborar a viabilidade do objeto deste
Projeto Básico.
A LANCHONETE acarretará fruição, buscando o bem estar dos servidores e do público com um
local mais propício e de fácil acesso para a alimentação.
Nesse tear, na busca incansável de atendimento aos servidores públicos sem perder de vista os
preceitos legais, o instituto utilizável para a utilização da Lanchonete por parte dos interessados,
em homenagem aos princípios administrativos e legislação cabiveis, é o da CONCESSÃO, a
teor do disposto no art. 33 da Lex Mater Municipal, vejamos:
"Art. 33 - O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão,
permissão a título precário ou autorização por tempo determinado, quando houver
interesse público, devidamente justificado*.
§ 1º - A concessão dos bens públicos de uso especial e dominicais dependerá de lei e
concorrência e far-se-á mediante contrato, sob pena de nulidade do ato. A concorrência
poderá ser dispensada, mediante lei, quando o uso se destinar à concessionária de
serviço público."
Ainda:
"Art.37 - A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, como
mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos e campos de esporte, serão
feitas na forma da lei e regulamentos respectivos.
Sobre as permissões, lato sensu, assim leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro, conceituando o
instituto:
"Permissão, em sentido amplo, designa o ato administrativo unilateral, discricionário e
precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a Administração Pública faculta ao particular a
execução de serviço público ou a utilização privativa de bem público. O seu objeto é a
utilização privativa de bem público por particular." (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo - Editora Atlas. 18ª edição. p. 221).
No mesmo sentido conceitua Hely Lopes Meirelles:
"Permissão é o ato administrativo negocial, discricionário e precário, pelo qual o Poder
Público faculta ao particular a execução de serviços de interesse coletivo, ou o uso
especial de bens públicos, a título gratuito ou remunerado, nas condições estabelecidas
pela Administração." (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro –
Editora Malheiros. 35° edição p. 191).
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Face ao exposto, a presente cessão, permitindo a exploração comercial de área destinada ao
funcionamento de uma lanchonete na sede do "Centro Administrativo Dr. Astolpho Gazolla visa
oferecer alternativa de atendimento às necessidades básicas em alimentação de servidores que
somam cerca de 500 (quinhentas) pessoas a cada dia útil e também a visitantes.
2.3. Órgão requisitante:


SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2.4. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
2.4.1. ANEXO I - Modelo de Carta de Credenciamento indicando a pessoa que representará a
proponente na licitação, com menção expressa de todos os poderes, inclusive para receber
intimações, interpor e desistir de interposição de recursos;
2.4.2. ANEXO II - Modelo de Declaração
2.4.3. ANEXO III - Modelo de Proposta
2.4.4. ANEXO IV- Minuta do Contrato
2.4.5. ANEXO V - Projeto Básico
2.6. O Edital, e demais anexos estarão disponíveis no site www.trescoracoes.mg.gov.br ou poderão
ser retirados na Divisão de Licitação, o interessado deverá compracer munido de CD para gravação.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta Licitação os interessados na permissão onerosa de uso, objeto desta
licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, cadastrados no órgão licitante, que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus
Anexos.
3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
3.2.1. com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou
em processo de recuperação extrajudicial;
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3.2.2. em dissolução ou em liquidação;
3.2.3. que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de Três
Corações;
3.2.4. que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
3.2.5. que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
3.2.6. estrangeiras que não funcionem no País; e
3.2.7. quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993.
3.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de
coordenação e supervisão da execução dos serviços e do exercício do cargo de preposto, e desde
que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se
qualquer intermediação ou subcontratação.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste
Edital, apresentar-se à Comissão Permanente de Licitação para efetuar seu credenciamento como
participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente,
e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante os procedimentos relativos a este
certame.
4.1.1. Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência:
a) cópia autenticada ou original do contrato social ou ata de Assembleia Geral da empresa
licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de representante legal.
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b) cópia da identidade do diretor ou sócio com poderes de gerência ou apresentação da via
original
c) no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.1.2. Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou
credenciamento:
a) cópia autenticada ou original do Contrato Social ou Ata de Assembleia Geral da empresa
licitante, a fim de comprovar a autorização para outorga de poderes.
b) cópia da Identidade do Procurador ou preposto, ou apresentação da via original
c) documento de credenciamento ou instrumento de procuração, com firma reconhecida, A
qual deverá conferir poderes ao procurador ou preposto, para intervir nas fases da licitação,
interpor recurso(s) ou desistir de recorrer, tanto na fase de habilitação, quanto na fase
classificatória das propostas.
d) no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte
4.2. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do
tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva
Certidão no Envelope 01 – CREDENCIAMENTO.
4.2.1. Os licitantes acima identificados que não apresentarem a referida Certidão não usufruirão do
tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no Decreto n° 6.204,
de 2007.
4.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
5. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, HABILITAÇÃO E DE
PROPOSTA

5

PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES
“Terra do Rei Pelé”
5.1. Cada licitante deverá apresentar três envelopes de documentos contendo os documentos de
credenciamento, habilitação e a proposta de preços separadamente.
5.2. Os conjuntos de documentos relativos ao credenciamento, à habilitação e à proposta de preços
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS CREDENCIAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
CONCORRÊNCIA Nº 0004/2022
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N°
ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
CONCORRÊNCIA Nº 0004/2022
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N°
ENVELOPE N° 03 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
CONCORRÊNCIA Nº 0004/2022
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N°
5.3. Os documentos de um envelope, em hipótese alguma, poderá valer para outro envelope.
5.4. Aberta a sessão pública, é terminantemente proibida a inclusão/exclusão ou troca de
documentos nos envelopes.
5.5. Os envelopes que não estiverem lacrados no momento da abertura da sessão pública serão
considerados inválidos.
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 02)
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6.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
b) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores,
compativel com o objeto.
b.1) Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.
d) No caso de cooperativa:
d.1) A Ata de Fundação e o Estatuto Social em vigor, com a Ata da Assembleia que o
aprovou, devidamente arquivados na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede;
d.2) o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
d.3) o regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com Ata da Assembléia que os
aprovou;
d.4) os editais de convocação das três últimas Assembleias Gerais Extraordinárias;
d.5) a ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitação;
e) no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
f) no caso de exercício de atividade que assim o exija: ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente.
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6.2. Relativa à Qualificação Econômico-Financeira:
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu
domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta,
expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação;
6.3. Relativa à Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n.º 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, admitida a certidão
positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
g)

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho.
6.3.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no
artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de ser inabilitado.
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6.5. Documentos complementares
6.5.1. Os documentos Complementares deverão constar no Envolope 02 – Habilitação, sendo eles:
a) Declarações constantes no anexo II deste edital.
6.6. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da
imprensa oficial.
6.6.1. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços.
6.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos exigidos neste Edital e seus Anexos.
6.8. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, ou, ainda, os
interessados que quiserem que a Comissão de Licitação autentique as cópias dos seus documentos,
serão atendidos para este fim, durante o expediente da Prefeitura Municipal de Três Corações, no
departamento de licitação, de segunda a sexta-feira das 12:00 às 17:30 horas, junto à Comissão
Permanente de Licitação.
6.8.1. Serão aceitas as documentações retiradas na Internet. A aceitação destes documentos está
condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet pela Comissão de Licitação.
6.9. A licitante poderá vistoriar o local, com o objetivo de inteirar-se das condições existentes.
6.9.1. Informações para o agendamento das visitas: Secretaria Municipal de Governo, através do
número (35) 3239 - 7122
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6.9.2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o
desconhecimento das condições existentes como justificativa para se eximirem das obrigações
assumidas.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 03)
7.1. A proposta deverá ser emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa,
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada e assinada, como também
rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante.
7.2. Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido
devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei.
7.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a
causar prejuízos aos demais licitantes.
7.4. Erros no preenchimento não será motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a
planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se
comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
7.5. As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da Comissão, com a
devida anuência de todos os licitantes.
7.6. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissão.
8. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES
8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a
Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01, nº 02 e n° 03, e
procederá à abertura da licitação.
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8.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a
intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o
bom andamento dos trabalhos.
8.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido,
nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou
proposta de preços apresentadas.
8.3. A seguir, serão identificados os licitantes através do Envelope I - Credenciamento e proceder à
abertura dos Envelopes nº 02 - Documentos de Habilitação e n° 03 - Proposta
8.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes.
8.4. A habilitação dos licitantes então será verificada, conforme item próprio deste Edital.
8.4.1.Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a
reunir-se, informando os licitantes.
8.4.1.1. Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os
Envelopes n° 03 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e
pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a
fase de habilitação.
8.5. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 03, sem ser aberto, depois de
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão
desfavorável do recurso.
8.6. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 03 Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente
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marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.
8.6.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os
Envelopes n° 03 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos
invioláveis até a posterior abertura.
8.6.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante
por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o julgamento.
8.7. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, com base no critério de
maior oferta.
8.8. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de
nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
8.9. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
9. DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
9.1. Será considerado inabilitado o licitante que:
9.1.1. Não apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente
atualizados, no dia da abertura da licitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas
no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.
9.1.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01 ou 02.
9.2. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em
ata.
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10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
10.1. O critério de julgamento será do tipo maior oferta.
10.1.1. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico
específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo.
10.2. Será desclassificada a proposta que:
10.2.1. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar

irregularidades ou defeitos

capazes de dificultar o julgamento;
10.22. estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital, salvo excesso de
formalismo de erro sanavel.
10.2.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas;
10.2.4. contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou
a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
10.2.5. apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
10.2.6. apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato;
10.3. Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei
n° 8.666, de 1993.
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10.4. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens
acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos.
10.5. Verificada a absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, obedecido ao
disposto no § 2º do art. 3º da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, a classificação far-se-á por sorteio, em
ato público, na sessão de julgamento e classificação das propostas, nos termos do art. 45, § 2º, da
mesma lei.
10.5.1. Concluído o julgamento, de acordo com o Edital, a Comissão de Licitação elaborará
relatório indicando as propostas classificadas por ordem decrescente de pontos obtidos e
mencionando as propostas desclassificadas;
10.6. Nos casos em que a Comissão de Licitações constate a existência de erros numéricos na
proposta e/ou planilhas apresentadas pela licitante, serão procedidas às correções necessárias, para
apuração do preço total, obedecidas as seguintes disposições:
10.6.1. havendo divergência entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado
por extenso, prevalecerá este último.
10.6.2. havendo divergência entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de
orçamento, prevalecerá este último.
10.6.3. havendo divergência entre o valor total e a somatória dos valores parciais, a comissão
procederá à correção do valor total, mantidos os valores parciais.
10.6.4. havendo divergência entre os preços unitários e os valores parciais, a comissão
procederá à correção dos valores parciais mantidos os preços unitários.
11. DAS MICROEMPREAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
11.1. Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitantes microempresas - ME - ou
empresas de pequeno porte - EPP -, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de
2007 - COOP - será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006,
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regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007.
11.1.1. A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP/COOP
que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro
lugar, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP/COOP.
11.1.2. As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a
primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado será notificado para, se
desejar, apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da
primeira colocada.
11.1.2.1. A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste
Edital, em sessão pública, no prazo de 05 ( cinco) dias utéis, contados da data da Ata ou
da intimação do licitante.
11.1.3. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes
ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens
anteriores.
11.1.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido
intervalo de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro
poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
11.1.5. Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta
apresentada, a ME/EPP/COOP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não
havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda
não existindo ME/EPP/COOP participante, permanecerá a classificação inicial.
11.2. Caso não se verifique a situação prevista nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate para fins de classificação
será o sorteio, realizado em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.
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11.2.1. O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados,
sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas
uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas
sucessivamente, até que se classifiquem todos os licitantes então empatados.
11.2.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas,
o sorteio será realizado, a despeito das ausências.
11.3. Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do menor preço
seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n°
11.488, de 2007, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
11.3.1. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida
pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação
ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.
11.3.2. O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase
de julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo
da fase recursal.
11.3.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou
revogar a licitação.
11.4. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em
ata.
12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

16

PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES
“Terra do Rei Pelé”
12.1. Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade
competente para que se proceda à devida adjudicação e conseqüente homologação do objeto
licitado ao licitante vencedor.
13. DA EXECUÇÃO
13.1. DO LOCAL - O espaço objeto desta Permissão Onerosa de Uso está situado na Avenida
Brasil, nº 255 - Jardim América – Três Corações – MG.
13.2. O Layout do local poderá estar de acordo com o ANEXO I - presente no Projeto Básico ANEXO V - e eventuais alterações ou ampliações de equipamentos e mobiliário ou do espaço
destinado à exploração dos serviços de que trata esta lei serão permitidos mediante a anuência do
Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Governo e parecer favorável da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos, após a apresentação por parte da concessionária de
respectivo projeto.
13.3. A área total objeto da presente permissão é de 56,20 m², conforme planta descrita no ANEXO
V deste Edital.
13.4. A permissão de uso acima descrita restringir-se-á tão somente ao espaço atualmente
existente no local – discriminado conforme ANEXO V.

13.5 O Município poderá, a qualquer momento, reavaliar a Permissão Onerosa de Uso,
adequando-a as suas necessidades e ao êxito, considerando a utilidade pública que este
proporcionará.
13.5.1 O Poder Executivo poderá, a qualquer tempo, intervir na permissão, com o fim de
assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas
contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

13.6 Todos os equipamentos, utensílios, materiais e etc, necessários ao funcionamento da
LANCHONETE, serão de responsabilidade da Permissionária.

13.7 Restituir o espaço físico cedido em perfeitas condições de uso, juntamente com as
benfeitorias realizadas (se houverem), sem direito à indenização.
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13.8 O prazo máximo para a restituição do espaço físico não será superior a 10 dias úteis.

13.9 Modificações de qualquer natureza nas instalações somente serão permitidas com a
anuência prévia da Administração do CEDENTE.

13.10 A Permissionária deverá garantir a qualidade do serviço prestado, sendo responsável pela
qualidade, bom atendimento, urbanidade e higiene.

13.11 Afixar, em local visível na entrada do estabelecimento, a tabela de preços dos lanches e/ou
refeições e demais produtos devidamente aprovada. Na elaboração dos lanches, somente
ingredientes de primeira qualidade, em perfeitas condições de apresentação, conservação, e
dentro das condições higiênico-sanitários e nutricionais, que deverão ser submetidos à
Fiscalização do Restaurante, quando exigido.

13.12 Caberá à Permissionária a obtenção do alvará de funcionamento da LANCHONETE, de
registros e de todos os demais documentos e autorizações exigíveis pelas autoridades e órgãos
competentes.

13.13 O prazo para a legalização do empreendimento será de 60 (sessenta) dias, podendo ser
prorrogado, desde que a Permissionária comprove que o atraso não decorre de sua culpa e
mediante comprovação de que está providenciando todas as diligências necessárias.
14. DAS COMPROVAÇÕES E GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRTAO
14.1 A fiscalização dos serviços objeto deste Termo de Referência, será exercida pela Prefeitura
Municipal de Três Corações, através da Secretaria de Governo, por representante por ela nomeado.


14.1.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, de seu representante HELITON
CAMBRAIA, responsável pela gestão e fiscalização dos contratos.

14.2 A Prefeitura Municipal de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Governo reservarse no direito de proceder, no seu interesse, a todos os controles que, a seu juízo, julgar úteis ao bom
desempenho desta outorga de permissão de uso.
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14.4 A Permissionária deverá facilitar o trabalho da SEGOV, concedendo-lhe o livre acesso aos
locais necessários e fornecendo-lhe todas as informações úteis às suas incumbências.
14.5 A missão da SEGOV, no âmbito da Fiscalização, consistirá essencialmente em produzir
relatórios trimestrais à Administração sobre a qualidade do trabalho executado em suas
dependências, de forma a avaliar o grau de satisfação dos consumidores.
14.6 A Permissionária deverá se comprometer a aceitar a realização, por sua conta e nos prazos
apresentados, das retificações que vierem a ser exigidas pela Prefeitura Municipal.
15. DA ASSINATURA DO CONTRATO
15.1. Após a homologação da licitação, o licitante adjudicado será convocado no prazo máximo de
05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato,
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
preços

atualizados

de

conformidade

com

o

ato

convocatório,

ou

revogar

a

licitação,

independentemente da cominação prevista neste Edital.
15.3. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
15.4. Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre
o Contrato.
16. DA SUBCONTRATAÇÃO
16.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.
17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
19

PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES
“Terra do Rei Pelé”
17.1. Esta Permissão Onerosa de Uso é concedida ao Permissionário em caráter eminentemente
precário, ficando estabelecido, entretanto, sem prejuízo dessa precariedade, reconhecida por ele que
a utilização efetiva do espaço será por 60 (sessenta) meses, contados da data de subscrição do
Termo de Permissão Onerosa de Uso, podendo ser prorrogada por até igual período, nos termos
legais, por interesse das partes.
17.2 A cada 12 (doze) meses será feita uma avaliação de todas as questões que envolvam o negócio,
podendo, mediante acordo entre as partes, serem realizados os ajustes necessários, observado
sempre o interesse público.
18. DO PREÇO
18.1. O preço público mínimo para a permissão onerosa de uso será em um valor único de R$
1.000,00 (hum mil reais).
18.2. A taxa de manutenção, administração e operação será de R$ 500,00 (quinhentos reais)
mensais, estando incluídos neste valor os custos com água e energia elétrica.
18.3. O reajuste taxa de manutenção, administração e operação para exploração de serviços de
lanchonete, nas dependências situadas no "Centro Administrativo Dr. Astolpho Gazolla". será de
acordo com o índice geral de preço de mercado – IPCA-E, e na falta do mesmo, será utilizado o
índice similar ou equivalente.
18.4 Sobrevindo normas legais determinadas pelo Governo Federal, prevalecerão estas. A
anualidade será contada da data da assinatura do Contrato.
19. DO PAGAMENTO
19.1. A permissionária pagará, mensalmente, até o 10º décimo dia útil do mês subseqüente ao
vencido, a título de preço público, na forma da legislação vigente, o valor correspondente à sua
proposta de preços, referente à utilização da área respectiva, devendo ser encaminhada cópia de
respectivo documento até o 5º dia após o pagamento, à Secretaria Municipal de Finanças e
Secretaria Municipal de GOVERNO.
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19.2 O atraso no pagamento sujeita a Permissionária ao pagamento de multa equivalente a 0,3%
(três décimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 77 a 88
da Lei 8.666/93.
19.3 O pagamento será efetuado, exclusivamente, mediante DAE - Documento de Arrecadação
Municipal da Prefeitura Municipal de Três Corações.
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/PERMISSIONÁRIA
20.1. São obrigações da CONTRATADA/ PERMISSIONÁRIA, sem prejuízo das disposições
previstas em lei:
1- Assumir inteira responsabilidade, civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos
materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA/ PERMISSIONÁRIA, seus empregados ou
prepostos ao CONTRATANTE/ PERMITENTE ou ainda à terceiros.
2- Observar rigorosamente as Normas e Especificações do processo licitatório.
3- Arcar com todas as despesas relativas ao obejto desta licitação e ao fornecimento dos
materiais e equipamentos necessários, incluídos aí: encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
salários de seus empregados, impostos e fretes.
4- Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas.
5- Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do
Trabalho.
6- Assegurar, durante a execução do serviços, a proteção e conservação dos serviços
prestados.
7- Permitir e facilitar à Fiscalização ou Supervisão do município a inspeção dos serviços em
qualquer momento, devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados.
8- Promover a sinalização e proteção dos serviços conforme as normas de segurança.
9- Participar à Fiscalização ou Supervisão do Município a ocorrência de qualquer fato ou
condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços no todo ou em parte, indicando
as medidas para corrigir a situação.
10-

Executar,

conforme

a

melhor

técnica,

os

serviços

contratados,

obedecendo,

rigorosamente, as normas de segurança, bem como as instruções, especificadas e detalhes
fornecidos ou ditados pelo Município.
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11-

Alocar o equipamento necessário a perfeita execução dos serviços

contratados,

objetivando atender os prazos propostos, e também no que se refere à qualidade.
12-

Afastar todo e qualquer empregado, cuja presença seja julgada inconveniente pelo

Município.
13-

Manter no local da execução dos serviços, Preposto aceito pelo CONTRATANTE/

PERMITENTE, para representá-la.
14-

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, os vícios, defeitos

ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
15-

Responsabilizar pelos danos causados ao CONTRATANTE/ PERMITENTE ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo essa responsabilidade e fiscalização feita pela
CONTRATADA/ PERMISSIONÁRIA.
16-

Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus

empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do Contrato.
17-

Não subcontratar a execução parcial ou total os serviços objetos deste Processo

Licitatório.
18-

Substituir, pessoa e/ou empregado cuja permanência no local de execução do objeto da

licitação seja de sua responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos.
19-

Refazer, às suas expensas, quaisquer serviços executados em desobediência às Normas

Técnicas vigentes.
20-

Remover, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza, provenientes dos

serviços objeto de contrato.
21-

Tributos e encargos sociais que recaiam sobre a prestação dos serviços envolvidos

deverão ser pagos pela permissionária;
22-

A permissionária deverá manter limpas as dependências internas e externas da área dada

em permissão, evitando-se a poluição ambiental e sua degradação;
23-

A permissionária deverá desocupar a área objeto da presente permissão ao final do prazo

firmado, ficando sob sua responsabilidade a limpeza. Em caso de mau uso, o Município deverá
ser ressarcido;
24-

É de exclusiva responsabilidade da PERMISSIONÁRIA, o pagamento dos encargos

sociais, previdenciários, taxas e tributos exigidos referentes ao objeto da presente permissão,
bem assim aos funcionários contratados, de acordo com a legislação vigente;
25-

Todos os funcionários da permissionária deverão trabalhar uniformizados, de acordo com

a função;
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26-

Todos os materiais utilizados na montagem da LANCHONETE deverão estar em

conformidade com as exigências da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
27-

O horário de funcionamento será das 08h as 18h (segunda a sexta feira) conforme

regulamentado pelo Decreto nº 4.516/2022.
28-

Será da permissionária, a responsabilidade da limpeza da LANCHONETE, inclusive o

fornecimento dos produtos de limpeza necessários;
29-

A PERMISSIONÁRIA ficará obrigada a manter, durante o prazo da permissão, todas as

condições de habilitação exigidas na licitação, bem assim todas as liberações e registros
necessários junto aos órgãos fiscalizadores;
30-

Todos os encargos decorrentes da execução da Permissão, tais como, obrigações civis,

trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade da
PERMISSIONÁRIA;
31-

A PERMISSIONÁRIA deverá se obrigar a cumprir os termos previstos no contrato e a

responder todas as especificações e critérios estabelecidos no Edital de licitação e seu Projeto
Básico, e ainda:
a)Cumprir o objeto da permissão dentro dos prazos estipulados pelo Município.
b) cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal,
aqueles do Município;
c) responsabilizar-se pelas penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes em
função do descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto da
permissão, devendo, se for o caso, obter licenças e providenciar o pagamento de
impostos, taxas e serviços auxiliares;
d)Arcar com todos os ônus de transporte e frete necessários;
e) Fornecer pessoal devidamente qualificado e habilitado para os serviços objeto deste
edital, devendo arcar com a remuneração e os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, e outros decorrentes da execução da permissão, além de impostos e
taxas devidas sobre os bens e serviços objeto da permissão, sem nenhum ônus para o
Município;
f)Responder por quaisquer danos causados a terceiros, por si e/ou seus prepostos.
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32- A empresa vencedora da concorrência ficará responsável pela montagem da LANCHONETE,
conforme Layout sugestivo - ANEXO V
33- A montagem deverá ser realizada por pessoal especializado.
34- A Aquisição do mobiliário adequado para a LANCHONETE deverá ser realizada junto à
empresa(s) especializada(s).
35- Os alimentos oferecidos no estabelecimento poderão ser da marca que for mais viável para a
empresa vencedora da concorrência.
36- O cardápio deverá oferecer várias opções de lanches, sucos e refrigerantes.
37- Os equipamentos deverão ser novos ou se encontrar em excelente estado de conservação e
de acordo com a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

21. DAS OBRIGAÇÕES E DEVERES DO CONTRATANTE/PERMITENTE
21.1. Solicitar o serviço em conformidade com suas necessidades durante o período de contrato.
21.2. Acompanhar e fiscalizar, por meio de um representante da Administração especialmente
designado, a execução dos serviços do objeto deste contrato.
21.3. Repassar as informações necessárias à CONTRATADA/ PERMISSIONÁRIA. para a correta
execução dos serviços.
21.4. Notificar a CONTRATADA/PERMISSIONÁRIA. fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades
na prestação dos serviços.
21.6. Fiscalizar o exato cumprimento dos encargos da PERMISSIONÁRIA;
21.7. Efetuar a reversão do imóvel, rescisão contratual por não cumprimento do objeto contratual de
PERMISSÃO de uso do imóvel;
21.8.

Efetuar, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, inspeções, vistorias e

auditorias ao cessionário relativo ao cumprimento das obrigações deste edital e do contrato de
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PERMISSÃO do direito real de uso.
21.9.

Entrega da área em boas condições e sem empecilhos para a montagem da loja.

21.10.

Pagamento das despesas com energia elétrica e água.

21.11.

Oferecer todos os elementos e demais informações de sua responsabilidade, necessários

ao cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte da permissionária.
21.12.

Vedação, junto a terceiros, de instalação de equipamentos que venham a conflitar com as

atividades a serem exploradas pela Permissionária.

21.13.

Atendimento a todas as exigências de segurança, com as devidas instalações de

extintores e demais equipamentos pertinentes.

22. DA FISCALIZAÇÃO
22.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização
e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as
atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico.
22.1.1. O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a experiência
técnica necessária para o acompanhamento e controle da PERMISSÃO de uso.
22.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
22.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.
22.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado
da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito.
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23.DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
23.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
23.2. Constituem motivo para rescisão do contrato:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da

conclusão do serviço nos prazos estipulados;
d) o atraso injustificado no início do serviço;
e) a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
f)

a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas no edital e no contrato;

g) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1º do art. 67

desta Lei;
i)

a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

j)

a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique

a execução do contrato;
l)

razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

m) a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor

inicial do contrato além do limite permitido no §1º do art. 65 desta Lei;
n) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120

(cento e vinte)dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
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contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
o) o atraso superior a 90 (noventa)dias dos pagamentos devidos pela Administração

decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;
p) a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do

serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto;
q) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execução do contrato.
q.1.) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.
r)

descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666/93, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.

23.3. A rescisão do contrato poderá ser:
a)determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos

subitens “a” a “l” e “q” do item anterior;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração;
c) judicial, nos termos da legislação;
23.3.1. a rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
23.3.2. quando a rescisão ocorrer com base nos subitens “l” a “q” do item anterior, sem
que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:
a) devolução de garantia;
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
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23.3.3. ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução
será prorrogado automaticamente por igual tempo.
23.4. A rescisão de que trata o subitem “a” do item anterior acarreta as seguintes conseqüências,
sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei:
a) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
próprio da Administração;
b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na
execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 da Lei
8.666/93;
c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das
multas e indenizações a ela devidos;
retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
c.1) A aplicação das medidas previstas subitem “a” e “b” deste item fica a critério da
Administração, que poderá dar continuidade ao serviço por execução direta ou indireta.
c.2) É permitido à Administração, no caso de recuperação judicial/extrajudicial do contratado,
manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços
essenciais.
c.3) Na hipótese do subitem “b” deste item, o ato deverá ser precedido de autorização expressa
do Municipal, conforme o caso.
24. DAS SANÇÕES
24.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem
justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Três Corações, resguardados os procedimentos legais
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total
estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo ou pela não apresentação da documentação
exigida, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente convocada, sem
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da lei 8.666/93;
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c) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor
total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis,
caracterizando a inexecução parcial;
d) multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total
estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a
inexecução parcial do mesmo;
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
24.2. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da aplicação de
outras, previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da CONTRATADA por eventuais
perdas e danos causados à Administração.
24.3. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Três Corações, via Tesouraria
Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação
enviada pela Prefeitura Municipal de Três Corações.
24.4. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por
conveniência administrativa, mediante ato do Secretário Municipal da Secretaria solicitante da
Prefeitura Municipal de Três Corações, devidamente justificado.
24.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
24.6. Em qualquer hipótese e aplicação de sanções serão assegurados à CONTRATADA o
contraditório e a ampla defesa.
24.7. Penalidades/Sanções - Nos termos do Art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial
do contrato enseja a aplicação de multas e penalidades, podendo implicar na sua rescisão, com as
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consequências contratuais e as previstas neste termo, no contrato e na própria lei de regência, nas
hipóteses previstas nesse artigo.
24.8. Entre as penalidades possíveis de aplicação, encontram-se as seguintes hipóteses, sem
prejuízo daquelas contratualmente estipuladas:
a) Caso o permissionário incorra em atrasos na execução de suas obrigações, ou
descumpra obrigações decorrentes do contrato, incorrerá ele em sanções previstas
neste Edital e reproduzidas no contrato e em penalidades administrativas e legais,
aplicadas pela Administração Pública, assegurado o direito de defesa e contraditório.
b) Caso o permissionário deixe de entregar a documentação exigida para o certame,
apresente documentação falsa, enseje o retardamento da execução do objeto, não
mantenha a proposta, falhe ou fraude na execução do contrato, comporte-se de modo
inidôneo ou cometa fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração
Pública, na forma prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93. Nessa hipótese, o relato
dos fatos e os documentos e relatórios inerentes serão encaminhados ao Ministério Público
para a aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo
superveniência comprovada de motivo de força maior, aceito pela Municipalidade.
c) A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela
Prefeitura Municipal de Três Corações, bem como o descumpra total ou parcialmente os
contratos administrativos, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, com observância do devido processo administrativo,
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, tal como se definido na minuta do
contrato.
25. DAS VEDAÇÕES
25.1. É vedado ao permissionário dar como garantia, a qualquer título e em qualquer transação legal,
os direitos e obrigações decorrentes do contrato de PERMISSÃO ou as edificações, instalações e
benfeitorias nele edificadas, sob pena de resolução do contrato, revogação da escritura e aplicação
das demais penalidades cominadas legal e contratualmente.
25.2. É vedado ao permissionário subconceder ou ceder os imóveis, no todo ou em parte, a terceiros,
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a qualquer título, gratuito ou oneroso, bem como as construções que as edificações que neles serão
erigidas, sob pena de rescisão do contrato, revogação da escritura e aplicação de outras sanções
previstas na legislação de regência, salvo prévia autorização da Administração Municipal.
26. DOS RECURSOS
26.1. Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os seguintes
recursos:
26.1.1. Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou
da lavratura da ata de reunião, nos casos de:
26.1.1.1. habilitação ou inabilitação da licitante;
26.1.1.2. julgamento das propostas;
27.1.1.3. anulação ou revogação da licitação;
26.1.1.4. indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento;
26.1.1.5. rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se
refere o inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666, de 1993;
26.1.1.6. aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
26.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão
relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
26.1.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato,
no caso de declaração de inidoneidade por decisão do Secretário Municipal.
26.2. Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar
contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
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26.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a
qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo
subir, devidamente informado.
26.3.1. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do
recebimento do recurso.
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto
de consulta, por escrito, à Comissão responsável pela presente licitação, em até 05 (cinco) dias
consecutivos anteriores à data de abertura do certame.
27.1.1. As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo de
consulta, por meio de circular afixada em mural na sede da Comissão e encaminhada a todos os
interessados que tenham informado seu endereço eletrônico, cabendo àqueles que por qualquer
motivo não tenham recebido as informações no prazo estipulado o dever, no resguardo de seus
interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento.
27.2. As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições legais,
especialmente da Lei nº 8.666, de 1993, nos seguintes termos:
27.2.1. por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias úteis
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo à Administração
responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis;
27.2.2. por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que anteceder
a data de abertura dos envelopes de habilitação; do contrário, a comunicação não terá o efeito
de recurso.
27.2.2.1. A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação até o
trânsito em julgado da decisão correspondente.
27.3. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem
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como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as
circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos
envolvidos na execução do objeto desta licitação.
27.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
27.5. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nele contidas.
27.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
27.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
da Comissão em contrário.
27.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
27.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
27.10. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em
face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
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Administração.
27.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
27.13. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
27.14. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão do Edital.
27.15. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos na Divisão de Licitação, situada na Av.
Brasil , 225- Jardim América, nos dias úteis, no horário das 12:00 às 17:30 horas ou pelo
site:www.trescoracoes.mg.gov.br
27.16. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no
órgão, situado no endereço Av. Brasil , 225- jardim América nos dias úteis, no horário das 12:00 às
17:30 horas.
27.17. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666,
de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.
27.18. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Três CoraçõesMG, com exclusão de qualquer outro.
Prefeitura Municipal de Três Corações – MG, 02/06/2022

Alzira Araujo de Oliveira
Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Municipio/UF, _______ de ______________ de 2022.
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
Ref.: CONCORRÊNCIA N.º 0004/2022

Prezados Senhores,
___________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º _______________, neste ato representada
pelo

seu

procurador,

Sr

__________________________,

em

atendimento

ao

disposto

na

CONCORRÊNCIA nº 0004/2022 vem perante V.S.ª credenciar o Sr. _______________________, RG
____________________, como representante qualificado, a participar de todos os atos relativos a
referida licitação, inclusive com poderes expressos para apresentar ou desistir da interposição de
recursos, nos termos do artigo 109 da Lei Federal 8666/93 - (8883/94)
Atenciosamente,
Ass.:______________________________________
Nome completo e qualificação
Função (proprietário, sócio-gerente, diretor, etc.)
CPF e RG
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÕES
Ref.: Concorrência n.º 00004/2022

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o número
____________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
___________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º
____________________________ e do CPF n.º _____________________________, DECLARA sob as
penas da lei, e para fins de participação na Concorrência n.º 00004/2022 a empresa até a presente data:


Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta;



Não foi declarada INIDÔNEA pelo poder Público, de nenhuma esfera;



Não existe fato impeditivo à nossa habilitação e contratação com a Administração Pública, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;



Não consta entre os proprietários da empresa, nenhum titular de mandato eletivo;



Não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores de controle de estabelecimento participante
desta licitação, com qualquer vínculo direto ou indireto com este município, nos termos do art. 9.º, da lei
federal n.º 8.666/93 e suas alterações e Art. 178 da Lei Orgânica do Município de Três Corações, sob
pena de exclusão do certame;



Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubres
e menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;



Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações necessárias para participar
do presente certame e das condições para o fornecimento dos produtos;



Aceita e concorda com todas as condições do presente Edital e das especificações que fazem parte
integrante do mesmo e farão parte do contrato, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos
os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.



Que inexiste qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a administração Pública.
Município/UF_____/___________2022

__________________________________________
(Assinatura do responsável pela empresa ou preposto)
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(Nome completo)
(CPF e RG)

ANEXO III
FORMULÁRIO PADRONIZADO CARTA PROPOSTA COMERCIAL
ENVELOPE Nº 03

Municipio/UF, _______ de ______________ de 2022.
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
CONCORRÊNCIA nº 00004/2022
Após analisarmos o Edital, e termos pleno conhecimento de seu conteúdo, propomos
executar, sob nossa responsabilidade, pelo regime de empreitada por preço global, no valor a seguir:
O

preço

global

proposto

para

a

obra

é

de

R$

_______________________________________) conforme planilha de preços e serviços anexa.
O prazo máximo para execução da obra é de ............... (....................................) dias corridos
a partir da ordem de serviço.
A presente proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir desta data.
Ass.:_________________________________
Nome completo e qualificação
Função (proprietário, sócio-gerente, diretor, etc.)
CPF e RG

37

PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES
“Terra do Rei Pelé”
ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO
PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA INSTALAÇÃO DE UMA LANCHONETE, COM ÀREA DE
56.20M², SITUADA NAS DEPENDÊNCIAS DE CENTRO ADMINISTRATIVO.
NÚMERO: <<NÚMERO/ANO CONTRATO>>

EXTRATO
PERMITENTE

MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG, representado pelo seu Prefeito Municipal,
Senhor xxxxxxxxxx.

PERMISSIONÁRIA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REQUISITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

OBJETO

Permissão onerosa de uso para instalação de uma lanchonete, com àrea de
56.20m², situada nas dependências de Centro Administrativo.

PRAZO

O presente Contrato terá duração XXXXX, com início na sua assinatura.

VALOR

O valor total deste Contrato é de R$ <<VALOR CONTRATO>>, (<<VALOR CONTRATO
POR EXTENSO>>).

PROC.
LICITATÓRIO

CONCORRÊNCIA 0004/2022.

DATA DO
CONTRATO

<<DATA CONTRATO>>
ITENS DO CONTRATO

Qtd
1

Un

Especificação

Oferta

área Permissão onerosa de uso para instalação de uma

lanchonete, com àrea de 56.20m², situada nas
dependências de Centro Administrativo.

DA QUALIFICAÇÃO
Pelo presente instrumento particular de contrato o MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG, Pessoa
Jurídica de Direito Público Interno, com sede de sua Prefeitura Municipal à Rua Coronel Alfredo
Silva n.º 57 Centro, CNPJ 17.955.535./0001-19, de agora em diante denominado CONTRATANTE,
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor xxxxxxxx, brasileiro, casado, portador
do CPF xxxxxxxx, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a empresa <<FORNECEDOR
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VENDEDOR>>, de agora em diante denominado CONTRATADA, neste ato representada pelo
Senhor <<NOME DO REPRESENTANTE DO VENCEDOR>>, de acordo com

o procedimento

licitatório – CONCORRÊNCIA Nº 0004/2022 e em conformidade com os dispositivos da Lei Federal
n.º 8.666/93, têm entre si, justo e contratado o presente Contrato, obedecendo as cláusulas e
condições abaixo especificadas:
1. DO OBJETO
Permissão onerosa de uso para instalação de uma lanchonete, com àrea de 56.20m², situada nas
dependências de Centro Administrativo.
A área objeto da presente permissão será destinada a instalação de uma LANCHONETE, com
objetivo de comercialização de produtos alimentícios, sendo expressamente proibida a venda de
bebidas alcoólicas e qualquer outro produto que contenha álcool.
2. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
Esta Permissão Onerosa de Uso é concedida ao Permissionário em caráter eminentemente precário,
ficando estabelecido, entretanto, sem prejuízo dessa precariedade, reconhecida por ele que a
utilização efetiva do espaço será por 60 (sessenta) meses, contados da data de subscrição do Termo
de Permissão Onerosa de Uso, podendo ser prorrogada por até igual período, nos termos legais, por
interesse das partes.
2.2 A cada 12 (doze) meses será feita uma avaliação de todas as questões que envolvam o negócio,
podendo, mediante acordo entre as partes, serem realizados os ajustes necessários, observado
sempre o interesse público.
3. DO VALOR
3.1. Pela permissão de uso das dependências, objeto do presente contrato, deverá a
PERMISSIONÁRIA satisfazer o pagamento do valor mensal de R$ xxxxx, estando incluídos neste
valor os custos com água e energia elétrica.

4. DO PROCEDIMENTO AUTORIZADOR DESTE CONTRATO
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4.1. Este Contrato foi autorizado pelo procedimento licitatório, CONCORRÊNCIA N.º 0004/2022.
5. DA EXECUÇÃO
5.1. DO LOCAL - O espaço objeto desta Permissão Onerosa de Uso está situado na Avenida Brasil,
nº 255 - Jardim América – Três Corações – MG.
5.2. O Layout do local poderá estar de acordo com o ANEXO I - presente no Projeto Básico ANEXO IV - e eventuais alterações ou ampliações de equipamentos e mobiliário ou do espaço
destinado à exploração dos serviços de que trata esta lei serão permitidos mediante a anuência do
Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Governo e parecer favorável da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos, após a apresentação por parte da concessionária de
respectivo projeto.
5.3. A área total objeto da presente permissão é de 56,20 m², conforme planta descrita no ANEXO V
deste Edital.
5.4. A permissão de uso acima descrita restringir-se-á tão somente ao espaço atualmente
existente no local – discriminado conforme ANEXO V.

5.5 O Município poderá, a qualquer momento, reavaliar a Permissão Onerosa de Uso, adequandoa as suas necessidades e ao êxito, considerando a utilidade pública que este proporcionará.

5.6 Todos os equipamentos, utensílios, materiais e etc, necessários ao funcionamento da
LANCHONETE, serão de responsabilidade da Permissionária.

5.7 Restituir o espaço físico cedido em perfeitas condições de uso, juntamente com as benfeitorias
realizadas (se houverem), sem direito à indenização.

5.8 O prazo máximo para a restituição do espaço físico não será superior a 10 dias úteis.

5.9 Modificações de qualquer natureza nas instalações somente serão permitidas com a anuência
prévia da Administração do CEDENTE.
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5.10 A Permissionária deverá garantir a qualidade do serviço prestado, sendo responsável pela
qualidade, bom atendimento, urbanidade e higiene.
5.11 Afixar, em local visível na entrada do estabelecimento, a tabela de preços dos lanches e/ou
refeições e demais produtos devidamente aprovada. Na elaboração dos lanches, somente
ingredientes de primeira qualidade, em perfeitas condições de apresentação, conservação, e
dentro das condições higiênico-sanitários e nutricionais, que deverão ser submetidos à
Fiscalização do Restaurante, quando exigido.

5.12 Caberá à Permissionária a obtenção do alvará de funcionamento da LANCHONETE, de
registros e de todos os demais documentos e autorizações exigíveis pelas autoridades e órgãos
competentes.

5.13 O prazo para a legalização do empreendimento será de 60 (sessenta) dias, podendo ser
prorrogado, desde que a Permissionária comprove que o atraso não decorre de sua culpa e
mediante comprovação de que está providenciando todas as diligências necessárias.
7. DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/PERMISSIONÁRIA
8.1. São obrigações da CONTRATADA/ PERMISSIONÁRIA, sem prejuízo das disposições previstas
em lei:
1-

Assumir inteira responsabilidade, civil, administrativa e penal por quaisquer danos e

prejuízos materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA/ PERMISSIONÁRIA, seus
empregados ou prepostos ao CONTRATANTE/ PERMITENTE ou ainda à terceiros.
2- Observar rigorosamente as Normas e Especificações do processo licitatório.
3- Arcar com todas as despesas relativas ao obejto desta licitação e ao fornecimento dos
materiais e equipamentos necessários, incluídos aí: encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
salários de seus empregados, impostos e fretes.
4- Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas.
41

PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES
“Terra do Rei Pelé”
5- Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do
Trabalho.
6- Assegurar, durante a execução do serviços, a proteção e conservação dos serviços
prestados.
7- Permitir e facilitar à Fiscalização ou Supervisão do município a inspeção dos serviços em
qualquer momento, devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados.
8- Promover a sinalização e proteção dos serviços conforme as normas de segurança.
9- Participar à Fiscalização ou Supervisão do Município a ocorrência de qualquer fato ou
condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços no todo ou em parte, indicando
as medidas para corrigir a situação.
10-

Executar,

conforme

a

melhor

técnica,

os

serviços

contratados,

obedecendo,

rigorosamente, as normas de segurança, bem como as instruções, especificadas e detalhes
fornecidos ou ditados pelo Município.
11-

Alocar o equipamento necessário a perfeita execução dos serviços

contratados,

objetivando atender os prazos propostos, e também no que se refere à qualidade.
12-

Afastar todo e qualquer empregado, cuja presença seja julgada inconveniente pelo

Município.
13-

Manter no local da execução dos serviços, Preposto aceito pelo CONTRATANTE/

PERMITENTE, para representá-la.
14-

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, os vícios, defeitos

ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
15-

Responsabilizar pelos danos causados ao CONTRATANTE/ PERMITENTE

ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo essa responsabilidade e fiscalização
feita pela CONTRATADA/ PERMISSIONÁRIA.
16-

Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus

empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do Contrato.
17-

Não subcontratar a execução parcial ou total os serviços objetos deste Processo

Licitatório.
18-

Substituir, pessoa e/ou empregado cuja permanência no local de execução do objeto da

licitação seja de sua responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos.
19-

Refazer, às suas expensas, quaisquer serviços executados em desobediência às Normas

Técnicas vigentes.
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20-

Remover, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza, provenientes dos

serviços objeto de contrato.
21-

Tributos e encargos sociais que recaiam sobre a prestação dos serviços envolvidos

deverão ser pagos pela permissionária;
22-

A permissionária deverá manter limpas as dependências internas e externas da área dada

em permissão, evitando-se a poluição ambiental e sua degradação;
23-

A permissionária deverá desocupar a área objeto da presente permissão ao final do prazo

firmado, ficando sob sua responsabilidade a limpeza. Em caso de mau uso, o Município deverá
ser ressarcido;
24-

É de exclusiva responsabilidade da PERMISSIONÁRIA, o pagamento dos encargos

sociais, previdenciários, taxas e tributos exigidos referentes ao objeto da presente permissão,
bem assim aos funcionários contratados, de acordo com a legislação vigente;
25-

Todos os funcionários da permissionária deverão trabalhar uniformizados, de acordo com

a função;
26-

Todos os materiais utilizados na montagem da LANCHONETE deverão estar em

conformidade com as exigências da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
27-

O horário de funcionamento poderá seguir à programação Prefeitura Municipal, devendo

ser autorizado pelo Município, através da Secretaria Municipal de GOVERNO.
28-

Será da permissionária, a responsabilidade da limpeza da LANCHONETE, inclusive o

fornecimento dos produtos de limpeza necessários;
29-

A PERMISSIONÁRIA ficará obrigada a manter, durante o prazo da permissão, todas as

condições de habilitação exigidas na licitação, bem assim todas as liberações e registros
necessários junto aos órgãos fiscalizadores;
30-

Todos os encargos decorrentes da execução da Permissão, tais como, obrigações civis,

trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade da
PERMISSIONÁRIA;
31-

A PERMISSIONÁRIA deverá se obrigar a cumprir os termos previstos no contrato e a

responder todas as especificações e critérios estabelecidos no Edital de licitação e seu Projeto
Básico, e ainda:
a)Cumprir o objeto da permissão dentro dos prazos estipulados pelo Município.
b) cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal,
aqueles do Município;
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c) responsabilizar-se pelas penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes em
função do descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto da
permissão, devendo, se for o caso, obter licenças e providenciar o pagamento de
impostos, taxas e serviços auxiliares;
d)Arcar com todos os ônus de transporte e frete necessários;
e) Fornecer pessoal devidamente qualificado e habilitado para os serviços objeto deste
edital, devendo arcar com a remuneração e os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, e outros decorrentes da execução da permissão, além de impostos e
taxas devidas sobre os bens e serviços objeto da permissão, sem nenhum ônus para o
Município;
f) Programar o objeto da permissão até a data de inauguração do “Centro Administrativo”,
para tanto realizando todas as instalações, treinamentos, contratações de pessoal e
demais conforme previsto neste Projeto Básico.
g)Responder por quaisquer danos causados a terceiros, por si e/ou seus prepostos.
32- A empresa vencedora da concorrência ficará responsável pela montagem da LANCHONETE,
conforme Layout sugestivo - ANEXO V
33- A montagem deverá ser realizada por pessoal especializado.
34- A Aquisição do mobiliário adequado para a LANCHONETE deverá ser realizada junto à
empresa(s) especializada(s).
35- Os alimentos oferecidos no estabelecimento poderão ser da marca que for mais viável para a
empresa vencedora da concorrência.
36- O cardápio deverá oferecer várias opções de lanches, sucos e refrigerantes.
37- Os equipamentos deverão ser novos ou se encontrar em excelente estado de conservação e
de acordo com a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

9. DAS OBRIGAÇÕES E DEVERES DO CONTRATANTE/PERMITENTE
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9.1. Solicitar o serviço em conformidade com suas necessidades durante o período de contrato.
9.2. Acompanhar e fiscalizar, por meio de um representante da Administração especialmente
designado, a execução dos serviços do objeto deste contrato.
9.3. Repassar as informações necessárias à CONTRATADA/ PERMISSIONÁRIA. para a correta
execução dos serviços.
9.4. Notificar a CONTRATADA/PERMISSIONÁRIA. fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades na
prestação dos serviços.
9.5. Fiscalizar o exato cumprimento dos encargos da PERMISSIONÁRIA;
9.6. Efetuar a reversão do imóvel, rescisão contratual por não cumprimento do objeto contratual de
PERMISSÃO de uso do imóvel;
9.7 Entrega da área em boas condições e sem empecilhos para a montagem da loja.
9.8 Pagamento das despesas com energia elétrica e água.
9.9 Oferecer todos os elementos e demais informações de sua responsabilidade, necessários ao
cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte da permissionária.
9.10. Vedação, junto a terceiros, de instalação de equipamentos que venham a conflitar com as
atividades a serem exploradas pela Permissionária.
9.11. Atendimento a todas as exigências de segurança, com as devidas instalações de extintores e
demais equipamentos pertinentes.
10. DA FISCALIZAÇÃO
10.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização
e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as
atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico.
10.1.1. O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a experiência
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técnica necessária para o acompanhamento e controle da PERMISSÃO de uso.
10.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
10.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.
10.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado
da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito.
11. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
11.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
11.2. Constituem motivo para rescisão do contrato:
b)

o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

a) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da

conclusão do serviço nos prazos estipulados;
c) o atraso injustificado no início do serviço;
d) a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas no edital e no contrato;
f)

o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1º do art. 67

desta Lei;
h) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
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i)

a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

j)

a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique
a execução do contrato;

k) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
l)

a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no §1º do art. 65 desta Lei;

m) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120

(cento e vinte)dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
n) o atraso superior a 90 (noventa)dias dos pagamentos devidos pela Administração

decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;
o) a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do

serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto;
p) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execução do contrato.
p.1.) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.
q) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666/93, sem prejuízo das

sanções penais cabíveis.
11.3. A rescisão do contrato poderá ser:
a)determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos

subitens “a” a “l” e “q” do item anterior;
47

PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES
“Terra do Rei Pelé”
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração;
c) judicial, nos termos da legislação;
11.3.1. a rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
11.3.2. quando a rescisão ocorrer com base nos subitens “l” a “q” do item anterior, sem
que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:
a) devolução de garantia;
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
11.3.3. ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução
será prorrogado automaticamente por igual tempo.
11.4.A rescisão de que trata o subitem “a” do item anterior acarreta as seguintes conseqüências,
sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei:
a) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
próprio da Administração;
b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na
execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 da Lei
8.666/93;
c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das
multas e indenizações a ela devidos;
retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
c.1) A aplicação das medidas previstas subitem “a” e “b” deste item fica a critério da
Administração, que poderá dar continuidade ao serviço por execução direta ou indireta.
c.2) É permitido à Administração, no caso de recuperação judicial/extrajudicial do contratado,
manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços
essenciais.
c.3) Na hipótese do subitem “b” deste item, o ato deverá ser precedido de autorização expressa
do Municipal, conforme o caso.
12. DAS SANÇÕES
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12.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem
justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Três Corações, resguardados os procedimentos legais
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa compensatória no percentual de 10% (vinte por cento), calculada sobre o valor total
estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo ou pela não apresentação da documentação
exigida, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente convocada, sem
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da lei 8.666/93;
c) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor
total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis,
caracterizando a inexecução parcial;
d) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total
estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a
inexecução parcial do mesmo;
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
12.2. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da aplicação de
outras, previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da CONTRATADA por eventuais
perdas e danos causados à Administração.
12.3. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Três Corações, via Tesouraria
Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação
enviada pela Prefeitura Municipal de Três Corações.
12.4. O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura
Municipal de Três Corações, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja
superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
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12.5. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por
conveniência administrativa, mediante ato do Secretário Municipal da Secretaria solicitante da
Prefeitura Municipal de Três Corações, devidamente justificado.
12.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
12.7. Em qualquer hipótese e aplicação de sanções serão assegurados à CONTRATADA o
contraditório e a ampla defesa.

13. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1. Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei n.º 8.666/93 e suas
posteriores alterações.
14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A CONTRATANTE poderá rescindi-lo, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla
defesa quando esta:
a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam
sua capacidade econômico-financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais
tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pela
CONTRATANTE;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a
autorize.
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14.2. A CONTRATANTE poderá, por despacho fundamentado da Presidente da Comissão de
Licitação, excluir a contratada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que a esta assista o
direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase
do processo licitatório, fato ou circunstância que desabone a idoneidade da contratada.
14.3. A nulidade do processo licitatório induz à do Contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo
único do artigo 59, da Lei 8.666/1993.
14.4. Este Contrato é regido por estas cláusulas e pela legislação específica, entre elas a Lei n°
8.666/93.
14.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
15. DO FORO
15.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Três Corações - MG para dirimir as questões
decorrentes deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
15.2. E, por estarem assim, justos e contratados, na melhor forma de direito, as partes assinam o
presente instrumento de Contrato, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas)
testemunhas.
TRÊS CORAÇÕES, <<DATA CONTRATO>>.
________________________________________
Empresa
Contratada
_________________________________________
Secretário ordenador
Testemunhas:
1._______________________________

2. ________________________________

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:
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Secretaria Municipal de Governo

Data: 18/05/2022
Páginas:
01 a 08

ANEXO V

PROJETO BÁSICO N° 001/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Objetivo: Este Projeto Básico tem por objetivo fornecer os elementos Técnicos determinante
das condições e especificações com vistas à permissão onerosa de uso, a título precário, de
área de 56,20 m² do “Centro Administrativo Dr. Astolpho Gazolla”, pertencente ao Município
de Três Corações, localizado na Avenida Brasil, nº 225 – Jardim América – Três Corações –
MG, destinada à instalação de uma Lanchonete, com objetivo de comercialização de produtos
alimentícios, para o apoio aos servidores e demais visitantes, conforme especificações deste
Projeto Básico e Regulamento do Edital.

Elaborado por:
___________________________________________________
Heliton Cambraia
Gestor de Contratos da Secretaria Municipal de Governo

Aprovado por:
_________________________________________
William Oliveira Vilela
Secretário Municipal de Governo
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PROJETO BÁSICO Nº 001/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Data: 18 de maio de 2022

1. Definição do Objeto
O presente Projeto Básico tem por objeto a permissão onerosa de uso a título precário, de
uma lanchonete com área de 56,20 m², situada no “Centro Administrativo Dr. Astolpho
Gazolla”, pertencente ao Município de Três Corações, localizada na Avenida Brasil, nº 225 –
Jardim América, nesta cidade.
A área objeto da presente permissão será destinada a instalação de uma LANCHONETE,
com o objetivo de comercialização de produtos alimentícios, para apoio aos servidores e demais
visitantes, sendo expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas e qualquer outro
produto que contenha álcool.
1. Missão e Compromisso
Na abrangência da presente, deverá à permissionária incumbir-se de desenvolver todos
os serviços inerentes, com escopo de alcançar resultados e desempenho previamente firmados em
contrato e no presente Projeto Básico, assegurado, constantemente, o cumprimento de todas as
normas e exigências aplicáveis ao presente objeto.
2. Justificativa
A permissão de uso para exploração comercial conforme objeto acima citado, visa
oferecer soluções racionais e práticas, com a melhoria da eficiência, eficácia efetividade no
desempenho de todas as atividades correlatas.
Devido à inexistência de pessoal técnico disponível no quadro de servidores municipais, as
particularidades do objeto, o custo beneficio envolvido entre recrutamento, treinamento e
capacitação, a permissão de uso para este fim vem corroborar a viabilidade do objeto deste
Projeto Básico.
A LANCHONETE acarretará fruição, buscando o bem estar dos servidores e do público
com um local mais propício e de fácil acesso para a alimentação.
Nesse tear, na busca incansável de atendimento aos servidores públicos sem perder de
vista os preceitos legais, o instituto utilizável para a utilização da Lanchonete por parte dos
interessados, em homenagem aos princípios administrativos e legislação cabível, é o da
PERMISSÃO, a teor do disposto no art. 33 da Lex Mater Municipal, vejamos:
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"Art. 33 - O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão
a título precário ou autorização por tempo determinado, quando houver interesse público,
devidamente justificado*.
§ 3º - A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feito a título precário, por
Decreto, mediante autorização legislativa

Ainda:
"Art.37 - A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, como mercados,
matadouros, estações, recintos de espetáculos e campos de esporte, serão feitas na forma da lei e
regulamentos respectivos.
Sobre as permissões, lato sensu, assim leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro, conceituando o
instituto:
"Permissão, em sentido amplo, designa o ato administrativo unilateral, discricionário e precário,
gratuito ou oneroso, pelo qual a Administração Pública faculta ao particular a execução de
serviço público ou a utilização privativa de bem público. O seu objeto é a utilização privativa de
bem público por particular." (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo - Editora
Atlas. 18ª edição. p. 221).
No mesmo sentido conceitua Hely Lopes Meirelles:
"Permissão é o ato administrativo negocial, discricionário e precário, pelo qual o Poder Público
faculta ao particular a execução de serviços de interesse coletivo, ou o uso especial de bens
públicos, a título gratuito ou remunerado, nas condições estabelecidas pela Administração."
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro – Editora Malheiros. 35° edição p. 191).
Face ao exposto, a presente permissão, permitindo a exploração comercial de área
destinada ao funcionamento de uma lanchonete na sede do "Centro Administrativo Dr.
Astolpho Gazolla visa oferecer alternativa de atendimento às necessidades básicas em
alimentação de servidores que somam cerca de 100 (cem) pessoas a cada dia útil e também a
visitantes.
3. Prazo de Execução
Esta permissão onerosa de uso é concedida ao Permissionário em caráter eminentemente
precário, ficando estabelecido, entretanto, sem prejuízo dessa precariedade, reconhecida por ele
que a utilização efetiva do espaço será por 60 (sessenta) meses, contados da data de subscrição
do Termo de permissão onerosa de uso, podendo ser prorrogada por até igual período, nos
termos legais, por interesse das partes.
A cada 12 (doze) meses será feita uma avaliação de todas as questões que envolvam o
negócio, podendo, mediante acordo entre as partes, serem realizados os ajustes necessários,
observado sempre o interesse público.
4. Forma de seleção do prestador de serviços
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Em vista dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade, a
concepção dos critérios de seleção deve atender somente ao interesse público demonstrar total
independência.
5. Descrições dos serviços
5.1. Do local
O espaço objeto desta Permissão Onerosa de Uso está situado na Avenida Brasil, n° 225 Jardim América - Três Corações - MG.
A área total objeto da presente permissão é de 56,20 m°, conforme planta descrita no
ANEXO I deste Projeto Básico.
5.2. Da fiscalização
A fiscalização dos serviços objeto deste Projeto Básico será exercida pela Prefeitura
Municipal de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Governo, pela representante Sr.
HELITON CAMBRAIA, nomeado através da Portaria Interna n° 004/2022.
A Prefeitura Municipal de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Governo
reservar-se no direito de proceder, no seu interesse, a todos os controles que, a seu juízo, julgar
úteis ao bom desempenho desta outorga de permissão de uso.
A Permissionária deverá facilitar o trabalho da Secretaria Municipal de Governo,
concedendo-lhe o livre acesso aos locais necessários e fornecendo-lhe todas as informações úteis
às suas incumbências.
A missão da SEGOV, no âmbito da Fiscalização, consistirá essencialmente em produzir
relatórios trimestrais à Administração sobre a qualidade do trabalho executado em suas
dependências, de forma a avaliar o grau de satisfação dos consumidores.
A Permissionária deverá se comprometer a aceitar a realização, por sua conta e nos
prazos apresentados, das retificações que vierem a ser exigidas pela Prefeitura Municipal.
5.3. Do valor mínimo da contrapartida mensal e do reajuste
O preço público mínimo para a permissão onerosa de uso será em um valor único de R$
1.000,00 (hum mil reais).
A taxa de manutenção, administração e operação serão de R$ 500,00 (quinhentos reais)
mensais, estando incluídos neste valor os custos com água e energia elétrica.
O reajuste taxa de manutenção, administração e operação para exploração de serviços
de lanchonete, nas dependências situadas no "Centro Administrativo Dr. Astolpho Gazolla". será
de acordo com o índice geral de preço de mercado – IPCA (Índice Nacional de Preços ao
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Consumidor Amplo), definido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e na falta
do mesmo, será utilizado o índice similar ou equivalente.
Sobrevindo normas legais determinadas pelo Governo Federal, prevalecerão estas. A
anualidade será contada da data da assinatura do Contrato.
5.4. Do pagamento
A permissionária pagará, mensalmente, até o 10° décimo dia útil do mês subsequente ao
vencido, a título de preço público, na forma da legislação vigente, o valor correspondente ao
determinado no Decreto Municipal n°. 4.516/2022, referente à utilização da área respectiva,
devendo ser encaminhada cópia de respectivo documento até o 5° dia após o pagamento, à
Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Governo.
O atraso no pagamento sujeita a Permissionária ao pagamento de multa equivalente a
0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 77
a 88 da Lei 8.666/93.
O pagamento será efetuado, exclusivamente, mediante DAE - Documento de
Arrecadação Municipal da Prefeitura Municipal de Três Corações.
5.5. Responsabilidade da vencedora da concorrência
A empresa vencedora da concorrência ficará responsável pela montagem da
LANCHONETE, conforme Layout sugestivo - ANEXO I deste Projeto Básico.
A montagem deverá ser realizada por pessoal especializado.
A Aquisição do mobiliário adequado para a LANCHONETE deverá ser realizada junto à
empresa(s) especializada(s).
Os alimentos oferecidos no estabelecimento poderão ser da marca que for mais viável
para a empresa vencedora da concorrência.
O cardápio deverá oferecer várias opções de lanches, sucos e refrigerantes.
Os equipamentos deverão ser novos ou se encontrar em excelente estado de conservação
e de acordo com a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
O horário de funcionamento será das 7h às 18h (Segunda à Sexta-feira).
5.6. Critérios de julgamento
Deverá ser considerado vencedor, o licitante que apresentar a maior oferta, desde que
atendidas todas as condições estabelecidas neste Projeto Básico e na Legislação aplicável.
5.7. Observações, responsabilidades, direitos e deveres da permissionária
Todos os materiais utilizados na montagem da LANCHONETE deverão estar em
conformidade com as exigências da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
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Tributos e encargos sociais que recaiam sobre a prestação dos serviços envolvidos deverão
ser pagos pela permissionária;
A permissionária deverá manter limpas as dependências internas e externas da área
dada em permissão.
A permissionária deverá desocupar a área objeto da presente permissão ao final do
prazo firmado, ficando sob sua responsabilidade a limpeza. Em caso de mau uso, o Município
deverá ser ressarcido;
São de exclusiva responsabilidade da permissionária, o pagamento dos encargos sociais,
previdenciários, taxas e tributos exigidos referentes ao objeto da presente permissão, bem assim
aos funcionários contratados, de acordo com a legislação vigente;
Todos os funcionários da permissionária deverão trabalhar uniformizados, de acordo com
a função;
O horário de funcionamento será das 8h às 18h (Segunda à Sexta-feira), conforme
regulamentado no Decreto n° 4.516/2022;
Será da permissionária, a responsabilidade da limpeza da LANCHONETE, inclusive o
fornecimento dos produtos de limpeza necessários;
A PERMISSIONÁRIA ficará obrigada a manter, durante o prazo da permissão, todas as
condições de habilitação exigidas na licitação, bem assim todas as liberações e registros
necessários junto aos órgãos fiscalizadores;
Todos os encargos decorrentes da execução da Permissão, tais como, obrigações civis,
trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade da
PERMISSIONÁRIA;
A PERMISSIONÁRIA deverá se obrigar a cumprir os termos previstos no contrato e a
responder todas as especificações e critérios estabelecidos no Edital de licitação e seu Projeto
Básico, e ainda:
a) Cumprir o objeto da permissão dentro dos prazos estipulados pelo Município;
b) cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, aqueles
do Município;
c) responsabilizar-se pelas penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes em função
do descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto da permissão,
devendo, se for o caso, obter licenças e providenciar o pagamento de impostos, taxas e serviços
auxiliares;
d) Arcar com todos os ônus de transporte e frete necessários;
e) Fornecer pessoal devidamente qualificado e habilitado para os serviços objeto deste edital,
devendo arcar com a remuneração e os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, e outros decorrentes da execução da permissão, além de impostos e taxas devidas
sobre os bens e serviços objeto da permissão, sem nenhum ônus para o Município;
f) Responder por quaisquer danos causados a terceiros, por si e/ou seus prepostos.
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5.8. Observações, responsabilidades, direitos e deveres do município
Entrega da área em boas condições e sem empecilhos para a montagem da
LANCHONETE.
Pagamento das despesas com energia elétrica e água.
Oferecer todos os elementos e demais informações de sua responsabilidade, necessários ao
cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte da permissionária.
Vedação, junto a terceiros, de instalação de equipamentos que venham a conflitar com
as atividades a serem exploradas pela Permissionária.
Atendimento a todas as exigências de segurança, com as devidas instalações de extintores
e demais equipamentos pertinentes.
- Demais condições deverão estar previstas no Respectivo Edital e Minuta do Contrato.
6. Especificações gerais da prestação de serviços
A permissão de uso acima descrita restringir-se-á tão somente ao espaço atualmente
existente no local - discriminado conforme ANEXO | deste Projeto Básico.
O Layout do local poderá estar de acordo com o ANEXO | - presente neste Projeto
Básico, e a concepção do mesmo pela vencedora passarão por aprovação prévia da Secretaria
Municipal de Governo.
O Município poderá, a qualquer momento, reavaliar a Permissão Onerosa de Uso,
adequando-a as suas necessidades e ao êxito, considerando a utilidade pública que este
proporcionara.
Todos os equipamentos, utensílios, materiais, dentre outros, necessários ao funcionamento
da LANCHONETE, serão de responsabilidade da Permissionária.
Restituir o espaço físico cedido em perfeitas condições de uso, juntamente com as
benfeitorias realizadas (se houverem), sem direito à indenização.
O prazo máximo para a restituição do espaço físico não será superior a 10 dias úteis.
Modificações de qualquer natureza nas instalações somente serão permitidas com a
anuência prévia da Administração do CEDENTE.
A Permissionária deverá garantir a qualidade do serviço prestado, sendo responsável
pela qualidade, bom atendimento, urbanidade e higiene.
Afixar, em local visível na entrada do estabelecimento, a tabela de preços dos lanches
e/ou refeições e demais produtos devidamente aprovada pela Comissão de Fiscalização do
Restaurante. Na elaboração dos lanches, somente ingredientes de primeira qualidade, em
perfeitas condições de apresentação, conservação, e dentro das condições higiênico-sanitários e
nutricionais, que deverão ser submetidos à Comissão de Fiscalização do Restaurante, quando
exigido.
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Caberá à Permissionária a obtenção do alvará de funcionamento da LANCHONETE, de
registros e de todos os demais documentos e autorizações exigíveis pelas autoridades e órgãos
competentes.
O prazo para a legalização do empreendimento será de 60 (sessenta) dias, podendo ser
prorrogado, desde que a Permissionária comprove que o atraso não decorre de sua culpa e
mediante comprovação de que está providenciando todas as diligências necessárias.
7. Da visita técnica
7.1. Os licitantes participantes poderão vistoriar o local, com o objetivo de inteirar-se das
condições existentes. Informações para o agendamento das visitas Secretaria Municipal de
Governo, através do número (35) 3239 7122.
7.2. Tendo em vista a faculdade de realização da vistoria, as licitatntes não poderão
alegar o desconhecimento das condições existentes como justificativa para se eximirem das
obrigações assumidas.
7.3. A visita técnica deverá ser realizada por profissional da licitante, devidamente
identificado, até o dia anterior à data marcada para a entrega da proposta.
7.4. O custo da visita técnica correrá por conta exclusivo da Licitante. Durante a visita os
licitantes serão acompanhados por servidor da Secretaria Municipal de Governo.
7.5. Em nenhuma hipótese a licitante poderá alegar desconhecimento, incompreensão,
dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe vistoriado, responsabilizando-se por quaisquer
ônus decorrentes desses fatos.
É parte integrante deste Projeto Básico:
Anexo | - PLANTA BAIXA DA LANCHONETE
Três Corações, 18 de maio de 2022.

William Oliveira Vilela
Secretário Municipal de Governo

Heliton Cambraia
Gestor de Contratos da Secretaria Municipal de Governo
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