
ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2012 

CONCORRÊNCIA P/ CONCESSÃO Nº. 001/2012 
MELHOR TÉCNICA E PREÇO 

 
 
A FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, Estado de Santa Catarina, torna público, para 
conhecimento dos interessados que será realizada licitação na modalidade 
Concorrência p/ Concessão, tipo Melhor Técnica e Preço, objetivando a Concessão de 
uso de espaço público, conforme abaixo discriminado. A referida licitação 
realizar-se-á nos termos do presente Edital e com fiel observância da Lei nº 
8.666, de 21.06.93 e suas alterações, e demais dispositivos aplicáveis à matéria. 
 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DOS BOXES DE 

ALIMENTAÇÃO E CAFÉ TÍPICO DO PAVILHÃO DE EVENTOS, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA 30ª FESTA POMERANA, DE 11 A 21 
DE JANEIRO DE 2013 – BOXES DE ALIMENTAÇÃO E CAFÉ TÍPICO, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO. 

 
     Itens:  
   

Item Quantidade Unidade Descrição 
1.00000 1,00   UNIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO BOX 3 
2.00000 1,00 UNIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO BOX 4  
3.00000 1,00 UNIDADE  FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO BOX 5 
4.00000 1,00 UNIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO BOX 6 
5.00000 1,00 UNIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO BOX 7 
6.00000 1,00 UNIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO BOX 9 
7.00000 1,00 UNIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO BOX 10 
8.00000 1,00 UNIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO BOX 11 
9.00000 1,00 UNIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO BOX 12 
10.00000 1,00 UNIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CAFÉ TÍPICO 
 
1.2. A licitante deverá, obrigatoriamente, utilizar o espaço, na sua totalidade, 
por conseguinte, deverá explorar a atividade acima descrita. 
 
 
2. DO ESPAÇO FÍSICO 
      
2.1. Os BOXES DE ALIMENTAÇÃO e CAFÉ TÍPICO possuem uma área com benfeitorias 
PERTENCENTES À CONCEDENTE, compreendidas as instalações internas e externas, e que 
será entregue ao Concessionário nas condições em que se encontram, para execução 
do objeto acima definido. 
 
 
3. DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DA LICITAÇÃO 
 
3.1. SERÃO RECEBIDOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS ATÉ AS 14:00 HORAS, PARA ABERTURA AS 
14:00 HORAS DO DIA 06/12/2012. 
 
 
4. DA UTILIZAÇÃO 
 
4.1. O Concessionário utilizará a área licitada, exclusivamente para exploração da 
atividade citada no item 1, respeitadas as normas que regulem as atividades a 
serem exploradas, decorrentes da legislação local, através das instituições 
fiscalizadoras e órgãos atinentes ao objeto. 
 



4.2. A Concedente, vedará a venda ou exposição de produtos, considerados 
inadequados e/ou em desacordo com o objeto da licitação. 
 
4.3. A Concessão do espaço público pressupõe a prestação de serviço adequado ao 
pleno atendimento aos usuários. 
 
4.4. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, eficiência, 
conforto, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 
modicidade dos preços de acordo com o mercado. 
 
 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1. Respeitadas as exigências legais e as condições constantes deste Edital, 
somente poderá participar desta Licitação, Pessoa Jurídica, mediante apresentação 
de todos os documentos exigidos neste Edital por ocasião da sessão de abertura da 
licitação. 
 
5.2. Face ao disposto no item anterior, não poderá participar da presente 
concorrência:  
- Consórcio de empresa, sob nenhuma forma; 
- Empresa declarada inidônea por Órgão ou entidade da Administração Pública, 
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 
- Empresa suspensa de licitar ou contratar e que tenha débitos com a FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE POMERODE; 
- Empresa concordatária, em processo falimentar ou Recuperação Judicial. 
 
5.3. No presente certame licitatório, somente poderá se manifestar em nome da 
licitante, a pessoa por ela credenciada, devidamente indicada através de 
procuração ou em carta de apresentação dos documentos ou ainda, o sócio ou 
dirigente da empresa licitante, condição esta que deverá ser comprovada através de 
documento próprio a ser inserido no INVÓLUCRO I (Documentação de Habilitação), sob 
pena de inabilitação. 
 
5.3.1. É vedado ao representante, ainda que munido de documento hábil, representar 
mais de uma empresa nesta concorrência, sob pena de exclusão da(s) licitante(s) 
representada(s) e da(s) representante(s). 
 
 
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
6.1. A empresa CONVIDADA a participar da presente licitação deverá apresentar os 
seguintes documentos: 
  
 
6.1.1 Habilitação Jurídica 
 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. 

b) Apresentar a Carta de Credenciamento em conformidade com o anexo II ou 
procuração ou Carta de Preposição Outorgada pela empresa. 

 
6.1.2 Condição Diferenciada 
 

a) Caso a empresa licitante queira beneficiar-se dos direitos previstos na Lei 
nº 123/2006 (arts. 42 ao 45), tratamento diferenciado para as Micro Empresas 
e Empresas de Pequeno Porte, deverão, obrigatoriamente, inserir no envelope 
nº 02 (Habilitação), a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL do Estado 
sede da licitante, comprovando a condições de ME ou EPP. Essa certidão, não 
poderá ter prazo de emissão superior a 180 (cento e oitenta) dias. 

b) A inobservância do disposto acima, isentará a Administração da concessão dos 
benefícios previstos na referida lei. 

 



6.1.3 Quanto a Regularidade Fiscal 
 

a) CERTIDÃO NEGATIVA INSS; 
b) CERTIDÃO NEGATIVA FGTS; 
c) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS ESTADUAIS; 
d) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS; 
e) CERTIDÃO CONJUNTA NEGATICA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A 

DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO; 
f) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT), CONFORME LEI 12.440/2011; 

 
6.1.4 Quanto a Qualificação Técnica 
 

a) Atestado de visita técnica ao local dos serviços fornecido pela Fundação 
Cultural de Pomerode/SC. A visita deverá ser agendada através do e-mail: 
fcp2@pomerode.sc.gov.br ou pelo telefone 47-3387-2627 com Cláudio, 
impreterivelmente até o dia 04/12/2012. 

 
6.2. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em 01(uma) via, em 
envelope fechado, constando na parte frontal, as seguintes indicações: 
 

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
    NOME DA EMPRESA: 
 À: FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE 
 Setor de Licitações 

PROCESSO ADM.: 007/2012  CONCESSÃO Nº 001/2012 
 ABERTURA: DATA: 06/12/2012 HORAS 14:00  
  
6.3. Os documentos exigidos para habilitação deverá ser apresentada no Original, 
em fotocópia autenticada por cartório competente ou servidor da administração, ou 
publicação em Órgão da Imprensa Oficial. 
  
Obs.: Os documentos emitidos pela internet, deverão ser apresentados em via 
original, condicionada sua aceitação, mediante consulta comprobatória de sua 
veracidade. 
  
6.4. Considerar-se-á como sendo 180(cento e oitenta) dias, contados da data de sua 
emissão, a validade dos documentos que não contiverem a referida informação. 
 
 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.1. A proposta deverá ser apresentada pelo total geral em papel, datilografada ou 
por impressão em sistema eletrônico de Processamento de dados, datada, carimbada e 
assinada, sem emendas, rasuras ou estrelinhas, preferencialmente em 02(duas) vias, 
conforme o modelo da Proposta Comercial – Anexo 5, em envelope opaco e fechado, de 
forma a não permitir sua violação, constando na parte externa as seguintes 
indicações: 
  
      ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 NOME DA EMPRESA 
 À: FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE 
 Setor de compras 

PROCESSO ADM.: 007/2012  CONCESSÃO Nº 001/2012 
 ABERTURA: DATA: 06/12/2012 HORAS 14:00  
 
7.2. O envelope de PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter, OBRIGATORIAMENTE, os 
documentos abaixo relacionados para o arbitramento da nota: 
 

 Proposta Técnica 1 – N1: Nota proposta de preço; 
 Proposta Técnica 2 – N2: Nota proposta técnica do cardápio; 
 Proposta Técnica 3 – N3: Nota proposta técnica do currículo; 
 Declaração de pleno conhecimento do Edital da Concessão. (conforme modelo do 

Anexo 6) 
 
Obs.: É indispensável a apresentação dos 04 documentos no Envelope nº 2. Caso não 
sejam apresentados todos os documentos exigidos o licitante será desclassificado. 



7.3. Para a avaliação das propostas Técnicas (N1 E N2) e dos currículos será 
composta uma comissão especial. 
 
 
8. DA ABERTURA E JULGAMENTO 
 
8.1. Serão consideradas vencedoras da presente licitação as empresas que tiverem 
cumprido as exigências deste edital, conforme prescreve o art. 45, parágrafo 1º da 
Lei 8.666/93 e apresentar a melhor técnica e preço conforme o TIPO da presente 
licitação. 
 
8.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, 
solicitar informações complementares, para efeito de julgamento das propostas, 
caso a Proponente não atender com clareza o solicitado em Edital, conforme 
determina o art. 43, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93. 
 
8.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do ato 
convocatório. 
 
8.4. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á através de 
sorteio, em ato público, em data, hora e local a serem definidos pela Comissão de 
Licitação. 
 
8.5. A Comissão de Licitação submeterá o Processo à autoridade competente para 
fins de homologação e adjudicação de seu objeto ao primeiro classificado, se outra 
não for sua decisão.  
 
 
9. DO TIPO DE JULGAMENTO 
 
9.1. Considerar-se-á vencedora a proposta que obtiver a maior “nota final”, 
conforme critério de arbitramento do ANEXO III.  
 
9.2. A licitante vencedora pagará o valor ofertado, a título de remuneração pela 
Concessão para exploração do BOX DE ALIMENTAÇÃO, da seguinte forma: 

- Parcela única que deverá ser quitada até o dia 15/01/2013, através de 
depósito bancário na Conta da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, No Banco do Brasil, 
Agência n.º 2474-0, Conta Corrente n.º 10.642-9 
 
9.3. Em caso de atraso no pagamento, será aplicada pena de multa equivalente a 2% 
do valor total ofertado. 
 
 
10. DO PRAZO 
 
10.1. O prazo de vigência do Termo de Concessão é durante realização da 30ª Festa 
Pomerana, de 11 a 21 de Janeiro de 2013, contados a partir da assinatura do mesmo. 
  
10.2. O prazo para assinatura do Termo de Concessão, pela licitante adjudicada, 
será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da 
convocação formal que será feita pela FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, através de 
carta, fax ou correio eletrônico. 
 
10.2.1. O prazo fixado no subitem 10.2 deste Edital poderá ser prorrogado, uma 
vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso pela parte, e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE.  
 
10.3. Os prazos e condições do presente Edital, bem como, a proposta da licitante 
adjudicada, integram as condições do Termo de Concessão (modelo Anexo I), 
independentemente de transcrição. 
 
11 - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE 
 
11.1. Além das obrigações legais, regulamentares e as demais constantes deste 
instrumento, obriga-se, ainda, a licitante à aplicação das exigências da 
Vigilância Sanitária - VISA 



11.2. Não será permitida a alteração de características físicas do espaço sem a 
autorização expressa do Município de Pomerode. Para tanto a contratada deverá 
apresentar um requerimento contando com a descrição da alteração desejada, como, 
por exemplo, alteração de pintura, colocação de placa[s], ampliação da área 
física, etc. 
 
 
12 - IMPUGNAÇÃO E RECURSO 
  
12.1. O pedido de impugnação quanto ao Edital e seus anexos, deverá ser dirigido à 
autoridade competente, e protocolado no endereço constante do subitem 12.3 deste 
Edital: 
a) por qualquer cidadão, por escrito, até 05 (cinco) dias úteis antes da data 
fixada no subitem 3.1 deste Edital; 
b) pela licitante, por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada no 
subitem 3.1 deste Edital. 
 
12.1.2. Tomar-se-á por base, para efeito de contagem de prazo, a exclusão da data 
fixada no subitem 3.1 deste Edital e a inclusão da data do vencimento para o 
recebimento da impugnação. 
 
12.1.3. Apresentada impugnação, a mesma será respondida, ao interessado, dando-se 
ciência aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura dos envelopes de 
habilitação. 
 
12.1.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de 
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 
pertinente, devendo, por conseguinte, entregar os documentos de HABILITAÇÃO e a 
PROPOSTA COMERCIAL à Comissão de Licitação reunida, junto com as outras 
licitantes, na data, hora e local fixados no subitem 3.1 deste Edital. 
 
12.2. O recurso deverá ser interposto ao Presidente da Comissão de Licitação da 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, e entregue no Setor de protocolo, localizado na Rua 
XV de Novembro Nº 525, Centro – Pomerode/SC. 
 
12.3. A autoridade competente poderá, motivadamente e por razões de interesse 
público, atribuir efeito suspensivo ao recurso de que trata o subitem 14.3 deste 
Edital. 
 
12.4. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste 
Edital não será conhecido. 
 
12.5. Na contagem dos prazos estabelecidos no item 12 deste Edital, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
 
 
13. PENALIDADES 
 
13.1. Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada a 
fazê-lo não atenda no prazo fixado, garantida prévia defesa, será considerada 
inadimplente e estará sujeita às seguintes cominações: 
a) advertência; 
b) multa correspondente a 02 (duas) vezes o valor do aluguel ofertado à 
CONCEDENTE, devido à FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE; 
c) responsabilização por perdas e danos ocasionados à FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
POMERODE, os quais serão apurados em competente processo, levando em conta as 
circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato; 
d) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com 
a FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos. 
 
13.2. É facultado à FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE quando a licitante adjudicatária 
não assinar o contrato respectivo ou não aceitá-lo nos prazos e condições 
estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação, 



para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições, inclusive quanto aos preços, 
ou revogar a licitação. 
 
13.2.1. Não se aplica o disposto no subitem 13.1 deste edital, quando ocorrer a 
hipótese prevista no subitem 13.2 acima. 
 
13.3. Caso a licitante adjudicatária atrase a execução do contrato sem 
justificativa aceita pela FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, ficará sujeita à multa, 
conforme estabelece o modelo de Condições Gerais (Anexo I), podendo ainda, a 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, rescindir unilateralmente o contrato e aplicar 
outras sanções previstas no subitem 13.1 deste Edital. 
 
13.4. A licitante que praticar por meios dolosos fraude fiscal no recolhimento de 
qualquer tributo, ou atos ilegais visando a frustar os objetivos da licitação; 
retirar sua proposta comercial após conhecer os preços das demais participantes, 
ou ainda demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a FUNDAÇÃO CULTURAL 
DE POMERODE, em virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará 
sujeita às penalidades previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” , “d” e “e” do subitem 
13.1 deste Edital, e outras que couberem. 
 
13.4.1. As penalidades pecuniárias serão aplicadas de acordo com o que estipula a 
minuta de contrato anexa. 
 
13.5. Sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens 13.1 e 13.3 deste 
Edital, a Comissão de Licitação poderá inabilitar a licitante ou desclassificar a 
proposta sem que isto gere direitos indenizatórios ou de reembolso, caso tome 
conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete 
a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante. 
 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. Lavrar-se-ão atas de reuniões públicas da Comissão de Licitação que, após 
lidas e aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pelos representantes das 
licitantes presentes. 
 
14.1.1. Os demais atos serão registrados no processo da licitação. 
 
14.2. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital 
e seus anexos, inclusive, quanto a apresentação da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e 
da PROPOSTA COMERCIAL, que significa a aceitação incondicional de seus termos, 
independente de transcrição, bem como, o conhecimento integral do objeto da 
licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor. 
 
14.2.1. No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus anexos, 
prevalecerão as disposições do primeiro. 
 
14.3. A FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE reserva-se o direito de revogar a presente 
licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte, por 
vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou da PROPOSTA COMERCIAL, sem que isto gere direito a 
qualquer indenização ou ressarcimento de qualquer natureza. 
 
14.4. É facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, sendo, no entanto, vedada à licitante a inclusão posterior de documento 
ou informação que deveria constar originalmente da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou 
da PROPOSTA COMERCIAL.  
 
14.5. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de 
validade da proposta, deverá a licitante, independentemente de comunicação formal 
por parte da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE revalidar por igual período, o prazo de 
validade de sua proposta, sob pena de ser considerada desistente do feito 
licitatório. 
 
15.6. Faz parte integrante deste edital de licitação: 



15.4.1. Anexo 01 – Minuta de Contrato de Concessão 
15.4.2. Anexo 02 – Modelo da Carta de Credenciamento 
15.4.3. Anexo 03 – Critério de Arbitramento – Boxes de Alimentação e Café 

Típico 
15.4.4. Anexo 04 – Mapa de Localização 
15.4.4. Anexo 05 – Modelo de Proposta Comercial 
15.4.4. Anexo 06 – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento do Edital da 

Concessão 
 

15.7. Esta licitação é regida pelas disposições da Lei n° 8.666/93 de 21 de junho 
de 1993.  
 
15.8. Maiores informações poderão ser obtidas na FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE na 
Rua XV de Novembro, 525 de Segunda a Sexta-Feira, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 
às 17:00 horas ou pelo e-mail: : fcp2@pomerode.sc.gov.br. 
====================================================================== 
Ultimo prazo para entrega das propostas: 
Data: 06/12/2012 - Hora: 14:00 
Local: SETOR DE PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE 
  RUA XV DE NOVEMBRO, NR. 525 – CENTRO 
       POMERODE/SC 
A entrega fora do prazo acima estabelecido, excluirá, quem o fizer, do presente 
edital. 
====================================================================== 
Abertura das propostas: 
Data: 06/12/2012 - Hora: 14:00 
Local: SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE 
       RUA XV DE NOVEMBRO, NR. 525 – CENTRO 
       POMERODE/SC 
====================================================================== 
Condições para Recebimento: 

Parcela única que deverá ser quitada até o dia 15/01/2013, através de 
depósito bancário na Conta da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, No Banco do Brasil, 
Agência n.º 2474-0, Conta Corrente n.º 10.642-9 
======================================================================= 
Período de Concessão de Exploração 
Data: 11 DIAS – Período da 30ª Festa Pomerana. 
      11 a 21 de Janeiro de 2013. 
Local: Pavilhão de Eventos da Cidade de Pomerode/SC. 
====================================================================== 

 
      Pomerode SC, 19 de Outubro de 2012. 

 
 

 
 

ANA RAMERS 
Presidente da Fundação Cultural de Pomerode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE POMERODE 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE  

 
 

ANEXO I 
 

Minuta de Contrato de Concessão 
CONCORRÊNCIA P/ CONCESSÃO Nº 001/2012 

 
Contrato que entre si celebram a FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, com sede na Rua XV 
de Novembro, Nº 525, centro - POMERODE SC, inscrito no CNPJ Nº 79.363.511/0001-28, 
neste ato representado pela Presidente, Senhora ANA RAMERS, doravante denominado 
simplesmente de PODER CONCEDENTE, e de outro lado a empresa 
.................................., doravante denominada simplesmente 
CONCESSIONÁRIA, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato de 
Concessão para uso dos BOXES DE ALIMENTAÇÃO E DO CAFÉ TÍPICO durante a 30ª Festa 
Pomerana, de 11 de 21 de Janeiro de 2013, no Pavilhão de Eventos desta Cidade de 
Pomerode/SC, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei nº 8.666 de 
21/06/1993 e legislação pertinente ao Edital antes citado, às propostas e as 
seguintes cláusulas contratuais: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Outorga de CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO, PARA uso dos BOXES DE ALIMENTAÇÃO E 
DO CAFÉ TÍPICO NO PAVILHÃO DE EVENTOS DURANTE A 30ª FESTA POMERANA, DE 11 A 21 DE 
JANEIRO DE 2013, de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Edital e 
no presente TERMO DE CONCESSÃO.  
 

     Itens:  
   

Item Quantidade Unidade Descrição 
1.00000 1,00   UNIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO BOX 3 
2.00000 1,00 UNIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO BOX 4  
3.00000 1,00 UNIDADE  FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO BOX 5 
4.00000 1,00 UNIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO BOX 6 
5.00000 1,00 UNIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO BOX 7 
6.00000 1,00 UNIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO BOX 9 
7.00000 1,00 UNIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO BOX 10 
8.00000 1,00 UNIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO BOX 11 
9.00000 1,00 UNIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO BOX 12 
10.00000 1,00 UNIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CAFÉ TÍPICO 
 
 
Ao assinar este Termo de Concessão, a CONCESSIONÁRIA declara que tomou pleno 
conhecimento da natureza e condições locais onde serão executados os serviços 
objeto do presente Termo. Não será considerado pelo PODER CONCEDENTE, qualquer 
reclamação ou reivindicação por parte da CONCESSIONÁRIA, fundamentada na falta de 
conhecimento dessas condições. 
 
Parágrafo Único: A CONCESSIONÁRIA se obriga a iniciar a operação dos serviços em 
11 de janeiro de 2012. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - A CONCESSIONÁRIA operará com equipamento próprio e adequado, 
tais como, mobiliário, instalações e materiais, bem como, com mão-de-obra sob sua 
inteira e exclusiva responsabilidade, seja, econômico, financeira, trabalhista, 
previdenciária, tributária, fiscal e civil. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - A CONCESSIONÁRIA se obriga a prestar os serviços com fiel e 
integral observância à legislação federal, estadual e municipal, bem como, às 
instruções e regulamentos específicos baixados pelo PODER CONCEDENTE, além dos 
estabelecidos no edital de licitação. 
 
 



CLÁUSULA QUARTA - O gerenciamento, controle, fiscalização, emissão de normas e 
regulamentos, aplicação de penalidades e demais atos pertinentes ao presente Termo 
de Concessão, é de inteira competência do PODER CONCEDENTE.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 
 
A CONCESSIONÁRIA pagará ao PODER CONCEDENTE, o valor ofertado por ela que é de 
R$____________________(_______). 
 
A licitante vencedora pagará o valor ofertado, a título de remuneração pela 
Concessão para exploração do BOX DE ALIMENTAÇÃO E DA CASA DO CAFÉ, da seguinte 
forma: 

Parcela única que deverá ser quitada até o dia 15/01/2013, através de 
depósito bancário na Conta da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, No Banco do Brasil, 
Agência n.º 2474-0, Conta Corrente n.º 10.642-9 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO 
 
O prazo de vigência do presente Termo de Concessão é de 11 (onze) dias, durante a 
30ª Festa Pomerana, com início em 11/01/2013, e término em 21/01/2013. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE 
 
Além das obrigações legais, regulamentares e as demais constantes deste 
instrumento, obriga-se, ainda, a licitante a: 
 
a) Preparar e comercializar, obrigatoriamente, em todos os dias da realização da 
30ª Festa Pomerana, o[s] alimento[s] constantes na Proposta apresentada. 
 
b) Preparar e comercializar, obrigatoriamente, em todos os dias da realização da 
30ª Festa Pomerana, a[s] bebida[s] constantes na Proposta apresentada. 
 
c) Fica proibida a fixação de placas, faixas, luminosos ou similares nas paredes 
externas do box de alimentação. 
 
d) A contratada deverá providenciar junto à Prefeitura Municipal de Pomerode o 
competente Alvará Sanitário e a quitação da Taxa de Licença e Localização – TLL. 
 
e) Apresentar à Comissão Central Organizadora da 30ª Festa Pomerana, até o dia 04 
de janeiro de 2013, a relação dos nomes das pessoas que irão trabalhar, 
acompanhadas de 01 [uma] fotografia atualizada, no formato 3x4, para a confecção 
dos crachás de identificação, que será pessoal e intransferível. 
 
f) Iniciar diariamente as atividades do box no horário de abertura da 30ª Festa 
Pomerana, a saber: 
 

Dia Início Término 

11/01/13 sexta 18:00 04:00 

12/01/13 sábado 11:00 04:00 

13/01/13 domingo 10:00 00:00 

14/01/13 Segunda 18:00 00:00 

15/01/13 terça 18:00 00:00 

16/01/13 quarta 18:00 00:00 

17/01/13 quinta 18:00 00:00 

18/01/13 sexta 18:00 04:00 

19/01/13 sábado 11:00 04:00 

20/01/13 domingo 10:00 00:00 

21/01/13 Segunda 10:00 00:00 



Observação: O encerramento das atividades diárias fica limitado até 30 [trinta] 
minutos após o encerramento da apresentação da banda no Pavilhão Principal. 
 
g) Efetuar o abastecimento de produtos até 01 [uma] hora antes do horário de 
abertura da festa. 
 
h) Nos boxes, a contratada poderá comercializar sucos naturais ou 
industrializados, ficando expressamente proibida a comercialização de água 
mineral, refrigerantes e bebidas alcoólicas. 
 
i) Todas as pessoas deverão estar devidamente uniformizadas (blusa ou camisa com 
manga, avental ou jaleco, todos em cor clara, calçado fechado e proteção para o 
cabelo - touca ou gorro, não podendo fazer uso de boné) e possuir carteira de 
saúde atualizada, emitida pela rede pública de saúde. 
 
j) A contratada deverá apresentar uma relação estimada de equipamentos elétricos 
que serão utilizados no box, juntamente com o seu respectivo consumo de energia 
elétrica, em kW, até o dia 04 de janeiro de 2012. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - Eventuais modificações de qualquer espécie, determinadas pelo 
PODER CONCEDENTE, com vistas à adequação e melhoria da qualidade do serviço, 
deverão ser aceitas pela CONCESSIONÁRIA, assumindo esta, a responsabilidade 
adicional, além da integralidade e grau de responsabilidade da prestadora do 
serviço em relação ao Termo de Concessão. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO 
 
Este contrato deverá ser executado fielmente pela Concessionária, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as disposições da Legislação em vigor, respondendo pelas 
conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 
 
A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante do 
PODER CONCEDENTE, especialmente designado para este fim. 
 
A CONCESSIONÁRIA deverá manter preposto, aceito pelo PODER CONCEDENTE, no local do 
serviço, para representá-la na execução deste contrato. 
 
A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos danos causados diretamente ao PODER 
CONCEDENTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na responsabilidade 
relativa à execução e a fiscalização da CONCESSÃO objeto do presente contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: 
 
Unilateralmente pelo PODER CONCEDENTE: 
a) Quando houver modificação do projeto ou especificações para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos; 
b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 
ou diminuição quantitativa e qualitativa de seu objeto, nos limites permitidos no 
Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8666/93. 
 
A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do 
parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei n.º 8666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MULTAS 
 
No caso de inexecução total ou parcial do presente contrato, caberá, conforme a 
gravidade de falta e garantida a prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, 
de acordo com o previsto na Seção II do Capítulo IV da Lei Nº 8.666/93: 



a) advertência; 
b) multa correspondente a 02 (duas) vezes o valor do aluguel mensal, devido ao 
PODER CONCEDENTE, estabelecido no subitem 5.1 deste Contrato, 
c) responsabilização por perdas e danos ocasionados ao PODER CONCEDENTE, os quais 
serão apurados em competente processo, levando em conta as circunstâncias que 
tenham contribuído para a ocorrência do fato; 
d) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com 
a PODER CONCEDENTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 
Este Termo de concessão poderá ser rescindido, de imediato, independentemente de 
qualquer notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência de descumprimento de 
qualquer CLÁUSULA ou condição do presente Termo, e ainda, se for requerida a 
falência da CONCESSIONÁRIA ou se esta tiver solicitado os favores da Concordata, 
bem como, diante da existência de qualquer ação que venha a afetar a prestação dos 
serviços, hipótese em que a parte culpada sujeitar-se-á ao pagamento de multa 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do aluguel relativo ao 
mês imediatamente anterior, além das perdas e danos que vierem a ser apuradas em 
procedimento próprio e na forma da Legislação em vigor. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 
A CONCESSIONÁRIA exibirá por ocasião do pagamento dos alugueres, a prova de 
pagamento do salário de seus empregados, bem como, do recolhimento da contribuição 
previdenciária e depósito de FGTS incidente sobre a sua folha de pagamento, e 
ainda, quando solicitado, a prova de regularidade fiscal, tributária, 
previdenciária e trabalhista, através de certidões expedidas pela Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal.  
 
Parágrafo Primeiro: A CONCESSIONÁRIA se obriga a cumprir, durante a vigência da 
presente Concessão, as obrigações previstas no edital de licitação, que fica 
fazendo parte integrante do presente Termo. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
 
A CONCESSIONÁRIA responderá, civil e criminalmente, pelos atos de seus empregados 
e prepostos perante o PODER CONCEDENTE, usuários e terceiros, decorrentes da 
execução deste contrato, bem como, por quaisquer atos e prejuízos causados por 
seus funcionários e pelo uso dos equipamentos da CONCESSIONÁRIA, mesmo que não 
relacionados com a prestação dos serviços concedidos, os seus ônus não alcançam o 
PODER CONCEDENTE, em nenhuma hipótese, nos termos do art. 25 da Lei 8987/95. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
 
A CONCESSIONÁRIA empregará na execução dos serviços, pessoal habilitado e idôneo, 
com observância dos requisitos previstos neste edital, legislação e normatização 
vigente. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
 
A CONCESSIONÁRIA responderá sobre quaisquer desídias e faltas quanto às 
informações decorrentes da concessão, nos termos estabelecidos no contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
 
O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições previstas neste 
instrumento, sujeitará a CONCESSIONÁRIA às sanções dispostas Cláusula 12.1 e 13.1 



deste Contrato, e para as infrações de quaisquer itens do edital e contrato não 
previstas, incidirá multa de 10 (dez) vezes o valor do aluguel fixado no ítem 5.1 
deste instrumento, que incidirá a partir da exigibilidade e até a data do efetivo 
cumprimento.  
 
Parágrafo Primeiro: A multa acima referida não elide o direito de revogação do 
presente contrato, independentemente de notificação ou aviso, judicial ou 
extrajudicial, bem como, da aplicação das demais sanções legais, especialmente, a 
penalidade disposta na “CLAUSULA DECIMA SEGUINDA letras d, e“.  
 
Parágrafo Segundo: Nos termos dos artigos 18, X e XI e 23, X, da Lei nº 8987/95, 
caso haja resilição ou rescisão contratual, bem como, encampação, caducidade, 
anulação do certame ou perecimento da CONCESSIONÁRIA, serão considerados bens 
reversíveis, em favor do PODER CONCEDENTE, todos as edificações realizadas pelo 
PODER CONCEDENTE, como a contraprestação repassada pela CONCESSIONÁRIA, para uso 
de espaço público na exploração comercial descrita na CLÁSULA PRIMEIRA deste Termo 
de Concessão, apurado na proposta vencedora da licitação. Em caso de rescisão 
contratual por culpa da CONCESSIONÁRIA, os bens reversíveis serão revertidos para 
o PODER CONCEDENTE sem qualquer indenização ou pagamento para a CONCESSIONÁRIA. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
 
A presente Concessão reger-se-á pelas Leis nºs 8.987/95 e 8.666/93, alterada pela 
Lei nº 8.883/94 e Lei nº 9.648/98, e demais normas pertinentes. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA 
 
As partes de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Pomerode (SC), para 
dirimirem possíveis dúvidas ou litígios que possam surgir em virtude do presente 
termo de concessão, renunciando a outro qualquer, por mais especial que seja. 
 
E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas e a tudo 
presentes. 
 
POMERODE (SC), ___ de __________ de 2012. 
 
 
 

ANA RAMERS CONCESSIONÁRIA 
Presidente da FCP  
PODER CONCEDENTE  

 
 

 
Testemunhas 

 
 
 

1 - ____________________________ 2 - ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO II 
 
 

MODELO 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
  
  
  
Pela presente credenciamos o Sr. _____________________________________  CI N.º 
_____________________  CPF N.º  ________________________________   a representar 
nossa empresa na licitação modalidade Concorrência para Concessão n.º 001/2012, 
junto à FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, podendo praticar todos os atos necessários 
ao desenvolvimento dos trabalhos, inclusive, desistir de prazos e recursos,  o que 
daremos por firme e valioso.  
  
  
  
Pomerode,     xx    de xxxxxxxxxx  de 2012. 
  
  
  
  ___________________________________________________ 
Assinatura do representante da empresa com CPF e n.º de identidade 
   
  
  
  
Carimbo com CNPJ (CGC) da empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III 
 

 
CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO - BOXES DE ALIMENTAÇÃO E CAFÉ TÍPICO 

 

Quantidade de espaços disponíveis: 09 boxes + 01 café típico 

 

Para o julgamento das propostas será utilizada a seguinte fórmula: 

 

NT  =  4 x N1  +  3 x N2  +  3 x N3 

 

Sendo: NT = Nota Total 

N1 = Nota da Proposta de Preço 

N2 = Nota da Proposta Técnica do cardápio 

N3 = Nota da Proposta Técnica do currículo 

 

A N1 [Nota da Proposta de Preço] será atribuída conforme a tabela abaixo: 

Classificação Pontuação 

Maior valor de aluguel ofertado 20 pontos 

2º maior valor de aluguel ofertado 15 pontos 

3º maior valor de aluguel ofertado 12 pontos 

4º maior valor de aluguel ofertado 9 pontos 

Demais valores 5 pontos 

 

 A N2 [Nota da Proposta Técnica do cardápio] será atribuída conforme a tabela 
abaixo: 

Classificação Pontuação 

Melhor proposta técnica apresentada 20 pontos 

2ª melhor proposta técnica apresentada 15 pontos 

3ª melhor proposta técnica apresentada 12 pontos 

4ª melhor proposta técnica apresentada 9 pontos 

Demais valores 5 pontos 

 

Os critérios para a avaliação das propostas técnicas [N2] serão: 

 Variedade dos pratos; 
 Preferência do público que participa da Festa Pomerana; 
 Produtos de gastronomia local. 

 

A N3 [Nota da Proposta Técnica do currículo] será atribuída conforme a tabela 
abaixo: 

Classificação Pontuação 

Melhor proposta técnica apresentada 20 pontos 

2ª melhor proposta técnica apresentada 15 pontos 

3ª melhor proposta técnica apresentada 12 pontos 

4ª melhor proposta técnica apresentada 9 pontos 



Demais valores 5 pontos 

 

Os critérios para a avaliação das propostas técnicas [N3] serão: 

 Experiência da licitante em outros eventos. 
 

Será julgada vencedora da licitação as propostas que alcançarem as maiores NT’s 
[Nota Total]. 

 

Serão desclassificadas as propostas cujo valor de aluguel for inferior aos valores 
mínimos para o aluguel que será pago pelo período: 

 R$ 4.000,00 [quatro mil reais] – para os boxes n° 3, 4, 5, 6 e 7; 
 R$ 6.000,00 [seis mil reais] – para os boxes n° 9, 10, 11 e 12; 
 R$ 8.000,00 [oito mil reais] – para o café típico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO IV  

 
 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO 
 
 
 

 
 
 
 



ANEXO V 
 
 

 MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

1. Identificação do licitante: 

Nome:  

Endereço:  

Telefone:  

Celular:  

E-mail:  

CNPJ:  

 

2. Alimentos que serão comercializados: 

Identificação Descrição Preço de venda 

   

   

   

   

   

   

 

2.1 Assinale uma das alternativas abaixo: 

Sim  Será necessário o uso de churrasqueira para a preparação 

dos alimentos acima listados? 
Não  

 

3. Bebidas que serão comercializadas: 

Identificação Descrição Preço de venda 



   

   

   

   

 

4. Outros produtos que serão comercializadas: 

Identificação Descrição Preço de venda 

   

   

   

   

   

 

5. Percentual/valor do aluguel: 

 

6. Experiências anteriores – indicar outros eventos similares à Festa Pomerana nos 

quais a licitante tenha participado: 

 

 

Local, data. 

 

____________________________ 

Assinatura do responsável 
pela elaboração da proposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VI 
 
 

MODELO 
 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS 
 
 
 
 

À  
Fundação Cultural de Pomerode 
Comissão de Licitações 
CONCORRÊNCIA P/ CONCESSÃO Nº. 001/2012 

 
 
 
 

A empresa [Razão Social da Licitante], através da presente, declara para os 
devidos fins, que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as 
informações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação em 
que se encontra para a realização dos serviços a que se refere a CONCORRÊNCIA P/ 
CONCESSÃO Nº. 001/2012.  

 
 
E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da Lei. 

 
 
 

Pomerode, em XX de XX de 2012. 
 
 
 
 
 

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal] 
 
 
 
 
 
 
[Dados da Declarante: 
Razão Social  
Carimbo do CNPJ  
Endereço completo] 

 
 

 
 

 
 


