PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO
Pedreira (SP), 17 de julho de 2019.
EDITAL DE PREGÃO Nº. 72/2019
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 92/2019
Referente: Concessão de uso para exploração comercial de restaurante, bar, lanchonete,
panificadora e/ou cafeteria, para exploração de prédio localizado na Avenida Wanderley
José Vicentini, nº 70 (Prédio da Antiga Estação), em conjunto com a Praça Ronaldo Barbim,
Centro, no Município de Pedreira, Estado de São Paulo.
1 – PREÂMBULO
1.1. O MUNICÍPO DE PEDREIRA/SP, através do Depto. de Licitações, Contratos e Aditivos, situado
na Praça Epitácio Pessoa, 03 – Centro, na cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, torna
público que se acha aberto o presente PREGÃO PRESENCIAL, sob o n° 72/2019, TIPO MAIOR
OFERTA, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, e
suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 2.587/17.
1.2. A Sessão Pública do Pregão Presencial ocorrerá às 09h do dia 15/08/2019, no seguinte
endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 50 – Vila Monte Alegre, na cidade de Pedreira,
Estado de São Paulo, onde serão recebidos os envelopes 01 – PROPOSTA COMERCIAL, 02 –
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os documentos para o(a) representante do(a) licitante se
credenciar e a declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação.
1.3. Integram este Edital, independentemente de transcrições, os seguintes anexos:
I–
II –
III –
IV –
V–
VI –
VII –
VIII –
IX –
X–

Modelo de Declarações Diversas;
Termo de Credenciamento;
Modelo de Declaração de Habilitação;
Minuta Contratual;
Termo de Ciência e de Notificação;
Lei nº 3.896 de 25 de junho de 2019;
Memorial Descritivo;
Da quantidade, unidade e descrição do objeto;
Planilha Orçamentária (Modelo Proposta);
Laudo de Avaliação dos Imóveis.

1.4. Os Anexos II (Termo de Credenciamento) e III (Declaração), deverão ser apresentados fora
dos envelopes e vir assinados pelo(a) representante legal da proponente, comprovando
documentalmente que a pessoa que está assinando os Anexos é o(a) representante legal da
proponente, sendo que caso não seja comprovado, o Termo de Credenciamento e a
Declaração não serão aceitos.
1.4.1. Deverá ser apresentado também um documento de identificação da pessoa que está
representando a pessoa jurídica na sessão do pregão presencial (ex. R.G., Carteira de
Habilitação, ou outro documento equivalente).
2 – OBJETO
O objeto deste Edital é a concessão de uso para exploração comercial de restaurante, bar,
lanchonete, panificadora e/ou cafeteria, para exploração de prédio localizado na Avenida
Wanderley José Vicentini, nº 70 (Prédio da Antiga Estação), em conjunto com a Praça Ronaldo
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Barbim, Centro, no Município de Pedreira, Estado de São Paulo, em conformidade com os
Anexos VI ao VIII e X e demais descrições contidas neste Edital.
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar da licitação pessoas jurídicas brasileiras ou estrangeiras em
funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado, sendo vedada à
participação de:
3.1.1. Consórcios;
3.1.2. Pessoas jurídicas declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da
Administração direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
3.1.3. Pessoas jurídicas impedidas de licitar ou contratar com o Município de Pedreira/SP;
3.1.4. Pessoas jurídicas com falência decretada ou concordatária;
3.1.5. Pessoas jurídicas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de
Pedreira/SP.
4 – CREDENCIAMENTO
4.1. No dia, hora e local estipulado no preâmbulo, os participantes deverão estar
representados por agentes credenciados, com poderes para formular lances, negociar preços
e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas
as fases do processo licitatório.
4.2. O credenciamento far-se-á por procuração através de instrumento público ou particular,
em original ou cópia autenticada, devendo obrigatoriamente apresentar os dados constantes
do Anexo II.
4.3. Sendo o(a) representante sócio(a) ou dirigente da licitante, deverá apresentar cópia
autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos os seus
poderes.
4.4. O documento de credenciamento deverá ser entregue juntamente com a respectiva
cédula de identidade ou documento equivalente. Em separado, será entregue os envelopes
“PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTAÇÕES – HABILITAÇÃO”.
4.5. O fato da não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a
desclassificação ou inabilitação da licitante. Neste caso, o(a) representante ficará apenas
impedido(a) de se manifestar e responder pela licitante durante os trabalhos.
4.6. Cada credenciado poderá representar apenas uma pessoa jurídica.
4.7. Os documentos de credenciamento serão retidos pelo(a) Pregoeiro(a) e juntados ao
Processo Licitatório.
5 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
5.1. Os Envelopes nº. 01 (Proposta Comercial) e nº. 02 (Documentações – Habilitação), deverão
ser apresentados separadamente, em envelopes devidamente fechados e indevassáveis,
contendo preferencialmente os seguintes dizeres na parte externa:
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL e ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTAÇÕES –
HABILITAÇÃO
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INTERESSADO: MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 72/2019
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE:
CNPJ:
TELEFONE:
5.2. A ausência dos dizeres na parte externa dos envelopes não constituirá motivo para
desclassificação da licitante, que poderá regularizá-los no ato da entrega.
6 – CONTEÚDO DOS ENVELOPES
6.1. O Envelope “01” – PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter a Proposta da licitante, de
acordo com o disposto no Item 7.
6.2. O Envelope “02” – DOCUMENTAÇÕES – HABILITAÇÃO, deverá conter as documentações
de que trata o Item 8.
7 – ENVELOPE “01” – PROPOSTA COMERCIAL:
7.1. O Envelope Proposta Comercial deverá conter:
7.1.1. O Município de Pedreira/SP disponibilizará o Modelo de Proposta (Anexo IX) em arquivo
de Word, onde estão bloqueados, para não ser feita nenhuma alteração na denominação do objeto
e no período das concessões, devendo o(a) licitante apresentar preço utilizando-se
preferencialmente deste arquivo, acrescentando apenas seu preço para a concessão dos
imóveis, conforme descrito no Memorial Descritivo (Anexo VII), em algarismo e por extenso
(digitado(s) ou datilografado(s)), as condições de pagamento, não menos favorável do que
dispõe o subitem 7.4 deste edital, endereço(s) de e-mail(s) para comunicação, razão social
do(a) licitante, endereço completo do(a) licitante, número do CNPJ, local e data – todos do(a)
licitante participante do certame e assinatura do(a) representante do(a) licitante;
7.1.1.1. O Modelo de Proposta deverá vir devidamente assinado em seu final pelo(a)
representante legal da licitante, onde deverá vir comprovado documentalmente que quem
está assinando o modelo de proposta é o(a) representante legal da proponente, e, este
documento deverá estar dentro do Envelope “01” - PROPOSTA COMERCIAL, caso essa
documentação comprobatória não seja apresentada no credenciamento;
7.1.1.2. Caso a licitante não opte por cotar sobre o modelo de proposta disponibilizada pelo
Município, sua proposta deverá conter os mesmos dados;
7.1.1.3. O(s) preço(s) deverá(ão) ser cotado(s) com 02 (duas) casas decimais;
7.1.1.4. A proposta de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
7.2. O preço a ser apresentado é para a concessão durante o período de 60 (sessenta) meses.
7.3. Em caso de divergência entre o valor indicado em algarismo e por extenso, prevalecerá o
valor indicado por extenso.
7.4. Apresentar as condições de pagamento, observando que não poderá ser menos
vantajosa do que segue: o pagamento deverá ser efetuado da seguinte forma: Em até 08
parcelas iguais, sendo o pagamento da 1ª parcela efetuado em até 10 (dez) dias da data da
assinatura do instrumento contratual. O valor restante poderá ser dividido em até 07 (sete)
vezes iguais, devendo o pagamento ocorrer a cada 30 (trinta) dias da primeira parcela.
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7.5. O critério de julgamento das propostas de preços será o de MAIOR OFERTA, satisfeitos todos
os termos estabelecidos neste ato convocatório.
7.6. Serão desclassificadas as propostas de preços:
7.6.1. Que não atenderem as exigências do Edital e seus anexos ou a Legislação aplicável;
7.6.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento;
7.6.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições
estabelecidas neste Edital.
8 – ENVELOPE “02” – DOCUMENTAÇÕES – HABILITAÇÃO:
8.1.
Será considerado(a) habilitado(a) o(a) licitante que apresentar os documentos
relacionados abaixo:
8.1.1. Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA: conforme o caso:
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula de
identidade em se tratando de pessoa física não empresária);
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, tratando-se de sociedade empresária;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de
sociedade empresária;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de
sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir.
8.1.2. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
a.) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b.) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame;
c.) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, do domicílio ou sede da
licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes
certidões:
c.1.) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive as Contribuições Sociais) e à Dívida Ativa da
União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
c.2.) Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, referente a taxa de licença de
funcionamento e ao ISS (Imposto Sobre Serviços);
d.) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio
da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
e.) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com
Efeitos de Negativa.
8.1.3.

Quanto à AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
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a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da SEDE da pessoa
jurídica;
b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica;
b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação
judicial/extrajudicial em vigor.
c) Comprovante de garantia nos termos do item 17 deste edital.
8.1.4. Qualificação Técnica:
a.) Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitidos por pessoa(s) jurídica(s) de
direito público ou privado, que comprove(m) aptidão pertinente e compatível com o objeto
da licitação.
8.1.5.

Outros Documentos:

Apresentar a declaração exigida no Anexo I, que deverá vir assinada pelo(a) representante
legal da proponente, comprovando documentalmente que a pessoa que está assinando a
declaração é representante legal da proponente, caso essa documentação comprobatória
não seja apresentada no credenciamento ou no envelope de nº. 01 – Proposta Comercial.
8.2. As documentações que não apresentarem prazo de validade, serão consideradas válidas
com data de emissão de até 03 (três) meses, antecedentes da data marcada para a abertura
dos envelopes de nº. 01 – proposta comercial.
8.3. É vedada a mesclagem de documentos de regularidade fiscal e trabalhista de
estabelecimentos diversos, exceto prova de regularidade para com a Fazenda Federal, para
com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) e para com a Justiça do Trabalho.
8.4. As documentações solicitadas serão aceitas no original ou por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou por
servidor da Administração, mediante a apresentação do respectivo original, no ato de abertura
do envelope nº 02.
8.5. Os documentos elencados acima, caso encontrem-se no processo de emissão do
Certificado de Registro Cadastral expedido pelo Município de Pedreira/SP, com suas eventuais
atualizações, poderão ser substituídos pelos mesmos, com a apresentação destes, observando
que para substituição, os documentos deverão estar dentro do prazo de validade, caso haja.
8.6. Os Certificados de cada fornecedor/prestador de serviço e suas atualizações, juntamente
com os documentos exigidos para expedição dos mesmos poderão ser consultados no site
www.pedreira.sp.gov.br, no link LICITAÇÕES, na aba “Fornecedores/Prestadores de Serviços”.
9 – DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO
9.1. No dia, hora e local, designados no Edital, o(a) Pregoeiro(a) fará o recebimento dos
envelopes 01 – PROPOSTA COMERCIAL, 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os documentos
para o(a) representante do(a) licitante se credenciar e a declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação.
9.2. Em sessão pública no dia, hora e local descritos no preâmbulo deste, o interessado ou
representante legal procederá ao credenciamento nos termos do item 4 deste Edital, e o(a)
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Pregoeiro(a) procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais,
ordenando-as em ordem decrescente de valores.
9.3. Em seguida identificará as propostas de maior oferta, cujo conteúdo atenda as
especificações do Edital.
9.4. As propostas com valores inferiores em até 10% (dez por cento) da proposta de maior
oferta, serão desclassificadas.
9.5. Não havendo no mínimo, 03 (três) propostas válidas nos termos dos subitens 9.3. e 9.4. serão
selecionadas até 03 (três) melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
9.6. Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos os
proponentes com o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais.
9.7. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados de
forma sucessiva, superiores à proposta de maior oferta.
9.8. O(A) Pregoeiro(a) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
sequencial, a apresentarem lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de menor
oferta e os demais em ordem crescente de valor. Em igualdade de condições, persistindo o
empate, a classificação far-se-á obrigatoriamente por sorteio.
9.9. Será admitido o empate ou acréscimo de no mínimo 0,10% sobre a maior oferta
apresentada, ou outra porcentagem acordada antes do início da fase de lances entre os
licitantes e o(a) Pregoeiro(a), observando que no preço acordado será sempre considerado 02
(duas) casas decimais.
9.10. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a) Pregoeiro(a),
os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
9.11. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal,
quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará a exclusão do licitante da etapa de lances
verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.
9.12. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de maior oferta.
9.12.1. Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação
será efetuada por sorteio, na mesma sessão.
9.13. Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, caberá
ao(a) Pregoeiro(a) verificar a aceitabilidade do preço ofertado.
9.14. Declarada encerrada a etapa de lances e classificadas as ofertas na ordem decrescente
de valor, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do preço da primeira classificada,
decidindo motivadamente a respeito.
9.15. Considerada aceitável a proposta de maior oferta, obedecidas às exigências fixadas no
Edital, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor, para
confirmação das suas condições habilitatórias.
9.16. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no Edital, o(a)
proponente será declarado(a) vencedor(a).
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9.17. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta
subsequente, verificando a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor.
9.18. Nas situações previstas nos subitens 9.12., 9.13., 9.14. e 9.17., o(a) Pregoeiro(a) poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
9.19. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame, e
rubrica dos participantes e da equipe do Pregão.
9.20. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro
em ata da síntese das suas razões, quando então, dependendo do resultado da consulta, a
licitação seguirá um dos destinos constantes do item 10.
9.20.1. O prazo para apresentação das razões do recurso, e para contrarrazões, está
disciplinado no inciso XVIII, art. 4º. da Lei 10.520/02;
9.20.2. O recurso deverá ser dirigido ao Pregoeiro(a), o qual deverá ser protocolado no Setor de
Protocolo deste Município, ou no próprio Departamento de Licitações, Contratos e Aditivos,
que estão localizados na Praça Epitácio Pessoa, 03, Centro, Pedreira, SP, CEP.: 13.920-00,
entregue por correio no referido endereço, ou por e-mail, no seguinte endereço eletrônico:
licitacaopedreira@yahoo.com.br. Ao receber o recurso, o(a) Pregoeiro(a) encaminhará o
mesmo com relatório a autoridade superior para decisão, cuja manifestação do Pregoeiro e
da autoridade superior deverá ocorrer nos prazos estabelecidos no § 4º., do art. 109 da Lei
8.666/93.
9.21. O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo.
9.22. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.23. A falta de manifestação motivada do licitante na sessão importará a decadência do
direito de recurso.
9.24. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas
as fases preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos
representantes credenciados, ficarão sob a guarda do(a) Pregoeiro(a), sendo exibidos aos
licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para
prosseguimento dos trabalhos.
10 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. Caso não haja recurso, o(a) Pregoeiro(a), na própria sessão pública, adjudicará o objeto
do certame ao licitante vencedor, encaminhando o processo para homologação pelo Sr.
Prefeito.
10.2. Caso haja recurso, os interessados poderão juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias,
contados do dia útil subsequente à realização do Pregão, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr no dia útil subsequente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
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10.2.1. Os memoriais e contrarrazões de que trata o subitem anterior, se apresentados, serão
disponibilizados para consulta no site do Município, através do portal www.pedreira.sp.gov.br,
no link LICITAÇÕES, junto ao pregão correspondente.
10.2.2. Nessa hipótese, o Sr. Prefeito Municipal decidirá os recursos, adjudicará o objeto do
Pregão ao licitante vencedor e, constatada a regularidade dos atos procedimentais,
homologará o procedimento licitatório.
10.3. O resultado final do Pregão será publicado no site www.pedreira.sp.gov.br, no link
LICITAÇÕES, e também no link Diário Oficial – Consulta Diário Oficial.
11 – DA CONTRATAÇÃO
11.1. Homologada a licitação, o adjudicatário assinará o Contrato que compõe o Anexo IV,
constando às condições e forma de pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento
e as demais obrigações das partes, fazendo à mesma parte integrante deste Edital.
11.2. Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não
mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o Contrato e/ou o Termo de Ciência e de
Notificação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto nos
subitens 9.17. e 9.18. do presente edital.
11.3. A LICITANTE deverá assinar o Contrato e o Termo de Ciência e de Notificação, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação da Homologação/Adjudicação no
Diário Oficial do Município, publicado no site www.pedreira.sp.gov.br, no link “Diário Oficial” “Consulta Diário Oficial”, comunicação via e-mail ou pessoal à proponente, junto ao Depto. de
Licitações, Contratos e Aditivos, situado na Praça Epitácio Pessoa, nº 03 – Centro – Pedreira/SP,
no seguinte horário, das 8h. às 12h e das 13h às 17h.
11.3.1. O prazo concedido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez,
por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administração.
12 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Conforme subitem 7.4 deste edital e cláusula número 03 da minuta contratual (Anexo IV deste
edital).
13 – PENALIDADES
13.1. A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em assinar o Contrato, quando a
proposta ainda estiver dentro do prazo de validade, ensejarão:
13.1.1. Cobrança pelo Município de Pedreira/SP, por via administrativa ou judicial, de multa de
2% (dois por cento) do valor ofertado.
13.2. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, a licitante
poderá sofrer, cumulativamente, além de declaração de sua inidoneidade, sem prejuízo da
comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas:
13.2.1. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Município
de Pedreira, e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de
Fornecedores deste Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante este
Município.
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13.2.2. Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento;
13.3. Na hipótese de descumprimento por parte da CONTRATADA das obrigações assumidas ou
de infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da
falta cometida, às penalidades estabelecidas neste edital.
14 – DA FORMA DE ADQUIRIR O EDITAL E DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE
ESCLARECIMENTOS
O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 29/07/2019, de 2ª à
6ª feiras (exceto feriados ou pontos facultativos), das 08h às 15h, no Setor de Protocolo do
Município, situado na Praça Epitácio Pessoa, 03 – Centro, na cidade de Pedreira, Estado de São
Paulo, mediante o recolhimento de taxa no valor de R$ 1,00 (um real), onde será fornecido 01
(um) CD Room que conterá o Edital e seus anexos, ou pelo site do Município de Pedreira/SP,
através do Portal www.pedreira.sp.gov.br, no link LICITAÇÕES, gratuitamente. Caso alguém
deseje cópia xerográfica do edital, esta custará R$ 33,60 (trinta e três reais e sessenta
centavos). Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, no Depto. de
Licitações, Contratos e Aditivos, das 08h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo telefone (19) 38933522, ramais 217, 226, 229 e 260.
15 – DO PREÇO MÍNIMO
15.1. O preço mínimo a ser ofertado para concessão pelo período de 60 (sessenta) meses, não
poderá ser inferior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
15.2. Correrão por conta do(a) licitante vencedor(a) todas as despesas com a formalização
documental do objeto desta licitação.
16 – DA VISITA
A Visita nos locais onde encontram-se os imóveis é FACULTATIVA, onde a licitante que tiver
interesse em fazê-la, deverá agendá-la com o Sr. Sérgio Aparecido de Santi (Secretário
Municipal de Serviços Urbanos), no telefone (19) 3893-3522 – Ramal: 234. Observação: A visita é
facultativa, porém se faz necessária para dirimir toda e qualquer dúvida, que porventura possa
existir.
17 – DA GARANTIA
17.1. Para participação no certame as licitantes interessadas deverão também prestar
garantia, no importe de 1% (um por cento) do valor de avaliação do imóvel (R$ 600.000,00),
estipulado no presente processo licitatório, conforme previsto no Artigo 31, Inciso III, da Lei n.º
8.666/93, podendo ser na forma de:
a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública;
b) Seguro-garantia;
c) Fiança bancária.
17.2. A garantia deverá ser recolhida no Depto. de Tesouraria do Município de Pedreira,
conforme endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.
17.3. A garantia citada no subitem 17.1. será devolvida ao Concessionário logo após a
assinatura do instrumento contratual.
17.4. Fica observado que a garantia que houver validade, deverá vir com validade mínima de
60 (sessenta) dias, devendo ser prorrogada em caso de não desistência de proposta se o
certame superar este prazo para fechamento.
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18 – DO PRAZO DA CONCESSÃO
Conforme cláusula número 07 da minuta contratual (Anexo IV deste edital).
19 – DA CORREÇÃO INFLACIONÁRIA DAS PARCELAS
Conforme cláusula número 12 da minuta contratual (Anexo IV deste edital).
20 – DA(S) DOCUMENTAÇÃO(ÕES) A SER(EM) APRESENTADA(S) PELA LICITANTE VENCEDORA DO
CERTAME.
20.1. NA ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO A LICITANTE VENCEDORA DO CERTAME,
DEVERÁ APRESENTAR:
20.1.1. Todos os documentos relativos à regularidade fiscal descritos no subitem 8.1.2. que
estiverem vencidos quando da apresentação para o certame, conforme prevê o art. 16 da
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 02 outubro de 2014.
20.2. A(S) DOCUMENTAÇÃO(ÕES) APRESENTADA(S) SOMENTE SERÁ(ÃO) ACEITA(S) E
CONSIDERADA(S) VÁLIDA(S) NO ORIGINAL OU POR QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA
AUTENTICADA POR CARTÓRIO COMPETENTE, POR PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO DE IMPRENSA
OFICIAL OU POR SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO.
20.3. Caso a licitante vencedora do certame deixar de apresentar a(s) documentação(ões)
exigida(s) no subitem 20.1.1. será aplicada multa pecuniária em 20% (vinte por cento) do valor
total vencido, além da sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal 10.520/02.
20.4. No caso de penalidades constantes no subitem acima será garantido o contraditório e a
ampla defesa.
21 – DOS FISCAIS/GESTORES DO CONTRATO:
Conforme cláusula 09 da minuta contratual (Anexo IV deste edital).
22 – DOS RECURSOS
Além do que consta no subitem 9.20 deste edital, com relação aos recursos referentes a fase
de habilitação ou inabilitação dos licitantes e de julgamento das propostas, caberá recursos
do que constam nas alíneas “c” a “f” do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, devendo serem
encaminhados em uma das seguintes formas: através de protocolo no próprio Departamento
de Licitações, Contratos e Aditivos, que está localizado na Praça Epitácio Pessoa, 03, Centro,
Pedreira/SP – CEP: 13.920-000, entregue por correio no referido endereço ou por e-mail, no
seguinte endereço eletrônico: licitacaopedreira@yahoo.com.br, dirigidos a autoridade que
praticou o ato.
23 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
23.1. Qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar os termos do edital no prazo
estabelecido no art. 41 da Lei Federal nº. 8.666/93, onde tal impugnação deverá ser
encaminhada por e-mail, no seguinte endereço: licitacaopedreira@yahoo.com.br, mediante
confirmação do recebimento, ou ser entregue no Depto. de Licitações, Contratos e Aditivos ou
no Protocolo Geral.
23.1.1. A petição será dirigida ao subscritor do Edital.
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23.1.1.1. Com relação a pedidos de esclarecimentos, os mesmos só serão aceitos em até 3
(três) dias úteis anteriores à data da abertura da sessão pública, e serão respondidos em até 02
(dois) dias úteis do recebimento.
23.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no edital não afetar
a formulação da proposta.
23.1.3. A resposta à impugnação será publicada no site do Município, através do portal
www.pedreira.sp.gov.br, no link LICITAÇÕES, junto ao pregão correspondente.
23.2. A apresentação dos Envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de
todas as condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos.
23.3. É facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
23.4. Fica assegurado ao Município de Pedreira o direito de, no interesse da Administração,
revogar, a qualquer tempo, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência
aos participantes, na forma da legislação vigente.
23.5. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
o Município de Pedreira não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente do resultado do processo licitatório.
23.6. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
23.7. É de responsabilidade da proponente as obrigações sociais, trabalhistas, sindicais,
previdenciárias e demais relativas ao pessoal contratado, os quais não terão vínculo
empregatício com a Administração.
23.8. A ata do certame será disponibilizada a todos os interessados no site do Município,
através do portal www.pedreira.sp.gov.br, no link LICITAÇÕES, junto ao pregão correspondente.
23.9. Destaca-se que todas as conversas/intimações serão feitas pelo(s) endereço(s) de email(s) descrito(s) na proposta do licitante, sendo que qualquer modificação deverá ser
comunicada por escrito no endereço de e-mail licitacaopedreira@yahoo.com.br, caso o
processo
não
tenha
sido
homologado,
ou
caso
seja,
no
endereço
contratospedreira@gmail.com, onde deve ser solicitado protocolo de recebimento, e toda e
qualquer notificação será feita através do(s) endereço(s) de e-mail(s) informado(s), inclusive os
prazos estabelecidos nos arts. 87 e 109 da Lei nº 8.666/93.
24 – DO FORO
Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da Comarca de
Pedreira/SP, excluído qualquer outro.

Bruno Henrique de Almeida
CHEFE DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Praça Epitácio Pessoa, nº 03 – Centro – Pedreira / SP – CEP: 13920-000 – Fone: (19) 3893.3522 – Fax: (19) 3893.3185
CNPJ: 46.410.775/0001-36 – Home Page: www.pedreira.sp.gov.br

11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 72/2019
MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS

Ref:

Pregão Presencial nº 72/2019
Processo Licitatório nº 92/2019

Eu __________________________________________________ (nome completo), representante legal
da _______________________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do
PREGÃO PRESENCIAL nº 72/2019, do Município de Pedreira/SP, DECLARO, sob as penas da lei:
a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e
alterações, que a pessoa jurídica encontra-se em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal;
b) Para o caso de pessoas jurídicas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento
da assinatura do Contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador
judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela
condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou
do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
c) Para o caso de pessoas jurídicas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no
momento da assinatura do Contrato deverei apresentar comprovação documental de que as
obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;
d) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: A empresa não possui qualquer dos
impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014,
cujos termos declara conhecer na íntegra.

_________________________________________________________________
Data e assinatura do(a) representante legal da pessoa jurídica
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ANEXO II – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 72/2019
TERMO DE CREDENCIAMENTO

Ref:

Pregão Presencial nº. 72/2019
Processo Licitatório nº. 92/2019

A pessoa jurídica ________________, com sede na _____________, C.N.P.J. nº. _______________,
representada pelo(a) Sr.(a) ______________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) ____ , ______________
(CARGO), portador(a) do R.G. nº. ______________ e C.P.F. nº. _______________________, para
representá-la perante o Município de Pedreira, no Pregão Presencial nº. 72/2019 (Concessão de
uso para exploração comercial de restaurante, bar, lanchonete, panificadora e/ou cafeteria,
para exploração de prédio localizado na Avenida Wanderley José Vicentini, nº 70 (prédio da
Antiga Estação), em conjunto com a Praça Ronaldo Barbim, Centro, no Município de Pedreira,
Estado de São Paulo), podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos
inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

__________________________________
(Data)
___________________________________
NOME
___________________________________
ASSINATURA
__________________________________
R.G
__________________________________
CARGO
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ANEXO III – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 72/2019
MODELO: DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Ref: Pregão Presencial nº. 72/2019
Processo Licitatório nº. 92/2019

Eu ____________________________ (nome completo), RG nº. ______________, representante
legal da ____________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ
n° _____________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a pessoa jurídica cumpre
plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório
do Pregão Presencial nº. 72/2019, realizado pelo Município de Pedreira, inexistindo qualquer
fato impeditivo de sua participação no certame.

________________________________________________________________
Data e assinatura do(a) representante legal da pessoa jurídica
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ANEXO IV – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 72/2019
MINUTA CONTRATUAL
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDREIRA E A PESSOA JURÍDICA
_____________________________, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE USO PARA EXPLORAÇÃO
COMERCIAL DE RESTAURANTE, BAR, LANCHONETE, PANIFICADORA E/OU CAFETERIA, PARA
EXPLORAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA WANDERLEY JOSÉ VICENTINI, Nº 70 (PRÉDIO
DA ANTIGA ESTAÇÃO), EM CONJUNTO COM A PRAÇA RONALDO BARBIM, CENTRO, NO
MUNICÍPIO DE PEDREIRA, ESTADO DE SÃO PAULO.
Pelo presente termo de instrumento particular deste contrato de concessão, de um lado o
MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP – CONCEDENTE, com sede na Praça Epitácio Pessoa, 03 – Centro –
Pedreira - SP, inscrito no CNPJ (MF) sob o número 46.410.775/0001-36, neste ato representado
pelo(a) ........................., portador(a) da Cédula de Identidade R.G. n.º ................., matriculado(a)
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda Sob n.º ............................., residente e
domiciliado(a) na ......................................, e de outro lado, a pessoa jurídica ................................. CONCESSIONÁRIO, com sede na ..................................................., inscrita no CNPJ (MF) sob o N.º
......................., , neste ato representada pelo(a) ......................................., portador(a) da Cédula
de Identidade R.G. n.º ....................., matriculado(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério
da Fazenda sob o n.º ........................, residente e domiciliado(a) na ................................., resolvem
firmar o presente Contrato decorrente do Pregão Presencial nº 72/2019, regido pela Lei Federal
nº 8.666 de, 21 de junho de 1.993, Lei Municipal nº. 3.896/2019, e mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA

1

DO OBJETO
O CONCESSIONÁRIO, obriga-se a fazer o pagamento para ter a concessão de uso para
exploração comercial de restaurante, bar, lanchonete, panificadora e/ou cafeteria, para
exploração de prédio localizado na Avenida Wanderley José Vicentini, nº 70 (Prédio da Antiga
Estação), em conjunto com a Praça Ronaldo Barbim, Centro, no Município de Pedreira, Estado
de São Paulo, e em conformidade com o Processo Licitatório nº 92/2019 – Pregão Presencial nº
72/2019 e a proposta apresentada pelo Concessionário constante no mencionado processo
licitatório, que integram este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e
efeitos legais.
CLÁUSULA

2

DO VALOR
2.1. O valor da concessão para exploração de prédio localizado na Avenida Wanderley José
Vicentini, nº 70 (Prédio da Antiga Estação), em conjunto com a Praça Ronaldo Barbim é de R$
____________ (_______________________________________);
2.2. Tal valor está de acordo com o apresentado no Pregão Presencial nº. 72/2019.
CLÁUSULA

3

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1. Conforme apresentada pelo CONCESSIONÁRIO em sua proposta, constante no processo
licitatório em epígrafe.
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3.2. Nos termos do art. 16, da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 2 de outubro de 2014,
será exigido do concessionário a cada pagamento realizado, a comprovação da regularidade
fiscal, no caso em que os documentos apresentados estiverem vencidos.
CLÁUSULA

4

DA RESCISÃO DO CONTRATO
4.1.
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
4.2.
Constituem motivos para rescisão, os fatos elencados no artigo 78, da Lei Federal
8.666/93.
4.3.
A rescisão do contrato poderá ser de acordo com o disposto no artigo 79, da Lei
Federal nº. 8.666/93, acarretando as consequências do artigo 80 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA

5

DO INADIMPLIMENTO
5.1.
A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, mora na execução, sujeitará
ao CONCESSIONÁRIO às seguintes penalidades:
5.1.1.

Advertência;

5.1.2. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com esta
Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme a autoridade fixar em função da
natureza e da gravidade da falta cometida;
5.1.3. 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 inadimplente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior;
5.1.4. Se der causa à rescisão do presente contrato sem justo motivo a contratada obrigar-seá ao pagamento de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total remanescente do
objeto deste instrumento, à época da ocorrência, a qual será revertida à parte inocente,
garantindo sempre o direito à defesa.
5.1.5. Pelo atraso injustificado no pagamento das parcelas, o Concessionário pagará a
seguinte multa, garantindo sempre o direito à defesa, de:
5.1.5.1. Atraso em até 05 (cinco) dias consecutivos: multa de 0,10% ao dia, sobre o valor da
parcela a ser paga;
5.1.5.2. Atraso de 06 (seis) a 10 (dez) dias consecutivos: multa de 0,20% ao dia, sobre o valor da
parcela a ser paga;
5.1.5.3. Superior a 10 (dez) dias consecutivos enseja a rescisão, aplicando as penalidades
constantes neste instrumento.
5.1.6. Caso haja desistência, desinteresse ou término do prazo da concessão, o cessionário
deverá devolver o imóvel à Prefeitura Municipal de Pedreira para nova licitação, sob pena de
incidência de multa no valor de um salário mínimo vigente por dia de atraso na desocupação,
após o término do contrato, independente de notificação.
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5.1.7. Qualquer infração contratual, com relação a multa, que não seja os casos previstos nas
subcláusulas 5.1.4. e 5.1.5., esta será no montante de 0,10% do valor contratual, e em caso de
rescisão ensejada pela Concessionária, a mesma não terá direito a nenhum ressarcimento,
inclusive os valores já pagos.
5.1.8. No caso de desistência ou desinteresse do imóvel, a Concessionária também não terá
direito ao ressarcimento dos valores pagos.
5.1.9 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, e o seu pagamento
não eximirá o CONCESSIONÁRIO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas. O CONCESSIONÁRIO também não se eximirá das sanções previstas nas
Leis Federais n.º 8.666/93 e 8.883/94 e suas alterações.
CLÁUSULA

6

DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
O CONCEDENTE se compromete, em decorrência desta avença, a:
6.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais.
6.2. Entregar as chaves do imóvel ao concessionário no pagamento da 1ª (primeira) parcela.
CLÁUSULA

7

DO PRAZO DA CONCESSÃO
O prazo da concessão é de 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogável por igual período,
mediante solicitação do concessionário com antecedência mínima de 06 (seis) meses da
expiração do prazo da vigência contratual, e pagamento do valor ofertado inicialmente,
corrigido pelo índice INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), da data da assinatura
do contrato inicial até a data que vencer os 60 (sessenta) meses, ocorrendo o pagamento no
máximo nas condições de pagamento inicialmente oferecidas.
CLÁUSULA

8

OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO
Além do que está descrito no Anexo VII do referido edital de pregão presencial, o
CONCESSIONÁRIO se compromete pelo presente instrumento à:
8.1. Comunicar imediatamente o CONCEDENTE qualquer ocorrência ou anormalidade no
imóvel;
8.2. Manter durante o período de concessão, todas as condições de habilitação e
qualificação que lhe foram exigidas na licitação;
8.3. Apresentar registro ou Inscrição da pessoa jurídica licitante no Conselho de Nutrição,
dentro da validade, caso haja, antes do início dos serviços, à Secretaria Municipal de
Divulgação e Turismo;
8.4. Antes de iniciar os serviços, também deverá ser apresentado à Secretaria Municipal de
Divulgação e Turismo o nutricionista responsável, com comprovação do registro do mesmo no
Conselho de Nutrição, e o vínculo com a empresa, que poderá se dar em uma das seguintes
formas: mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou
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contrato de trabalho, sendo possível a nomeação de profissional(is) autônomo(s), desde que
o(s) mesmo(s) se responsabilize(m) tecnicamente pela execução dos serviços.
8.5. Os documentos elencados nas subcláusulas 8.3. e 8.4. deverão ser endereçados aos
cuidados do Secretário Municipal de Divulgação e Turismo, no seguinte endereço: Praça Cel.
João Pedro, nº 308 – Centro – Pedreira/SP – Cep: 13.920-000.
CLÁUSULA

09

DOS FISCAIS/GESTORES DO CONTRATO
Ficam designados para fiscais/gestores deste instrumento contratual os seguintes servidores:
9.1. Secretário Municipal de Divulgação e Turismo, Sr. Rodolfo Firmino de Souza Rossetti – C.P.F.:
137.477.818-45;
Gestor 1
9.2. Sr. Sergio Aparecido de Santi (Secretário Municipal de Serviços Urbanos) – C.P.F.:
043.554.618-07;
Gestor 2
9.3. Sr. Edson Luis Nascimento (Assistente Social) – C.P.F.: 059.164.358-86;
9.4. Se houver mudança das pessoas acima nomeadas durante a vigência contratual, a
contratada será comunicada por ofício, não havendo necessidade de formalização de Termo
Aditivo.
CLÁUSULA

10

DO SUPORTE LEGAL
O presente instrumento é firmado de acordo com as Leis Federais n.º 8.666/93 e 8.883/94 e suas
alterações.
CLÁUSULA 11
DOS RECURSOS
11.1. O prazo para apresentação das razões do recurso, e para contrarrazões, está disciplinado
no art. 109, I, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93;
11.2. O recurso deverá ser dirigido a autoridade que praticou o ato, o qual deverá ser
protocolado no Setor de Protocolo deste Município, ou no próprio Departamento de Licitações,
Contratos e Aditivos, que estão localizados na Praça Epitácio Pessoa, 03, Centro, Pedreira/SP,
CEP.: 13.920-00, entregue por correio no referido endereço, ou por e-mail, no seguinte
endereço eletrônico: licitacaopedreira@yahoo.com.br. O encaminhamento do recurso, e o
prazo para julgamento, está disciplinado no § 4º., do art. 109 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA 12
DA CORREÇÃO INFLACIONÁRIA DAS PARCELAS
Todas as parcelas a serem pagas serão corrigidas mensalmente pelo índice INPC/IBGE.
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CLÁUSULA

13

DISPOSIÇÕES GERAIS
Destaca-se que todas as conversas/intimações serão feitas pelo(s) endereço(s) de e-mail(s)
descrito(s) na proposta da concessionária, sendo que qualquer modificação deverá ser
comunicada por escrito no endereço de e-mail contratospedreira@gmail.com, onde deve ser
solicitado protocolo de recebimento, e toda e qualquer notificação será feita através do(s)
endereço(s) de e-mail(s) informado(s), inclusive os prazos estabelecidos nos arts. 87 e 109 da
Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA

14

DO FORO
14.1. Para quaisquer questões, dúvidas ou controvérsias oriundas da execução do presente
contrato, as partes elegem de comum acordo o foro da Comarca de Pedreira, Estado de São
Paulo, para dirimir as questões da interpretação deste ajuste, e renunciam a outros pôr mais
privilegiados que sejam.
14.2. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado e pôr estarem as partes justas e o
CONCESSIONÁRIO de pleno acordo, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e
para um único efeito de direito, juntamente com duas testemunhas abaixo nomeadas, a tudo
presente.
Pedreira (SP), ___ de _______________ de 201___.

MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP

(NOME DO CONCESSIONÁRIO)

PREFEITO(A) MUNICIPAL
CONCEDENTE

(REPRESENTANTE LEGAL DO CONCESSIONÁRIO)
CONCESSIONÁRIO

TESTEMUNHAS:
01 -

02 -

Nome por extenso

: __________________________________

R.G.

: __________________________________

Assinatura

: __________________________________

Nome por extenso

: __________________________________

R.G.

: __________________________________

Assinatura

: __________________________________
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ANEXO V – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 72/2019
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Município de Pedreira/SP
CONTRATADA:
CONTRATO Nº. (DE ORIGEM):
OBJETO: Concessão de uso para exploração comercial de restaurante, bar, lanchonete,
panificadora e/ou cafeteria, para exploração de prédio localizado na Avenida Wanderley
José Vicentini, nº 70 (Prédio da Antiga Estação), em conjunto com a Praça Ronaldo Barbim,
Centro, no Município de Pedreira, Estado de São Paulo.
Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins
de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa,
interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Pedreira(SP), __ de _______________ de 20__.

MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP

(NOME DA CONTRATADA)

NOME DO(A) PREFEITO(A)
CONTRATANTE

(REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA)
CONTRATADA
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ANEXO VI – PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2019
LEI Nº 3.896 de 25 de junho de 2019
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ANEXO VII – MEMORIAL DESCRITIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 72/2019

Objeto: Concessão de uso para exploração comercial de restaurante, bar, lanchonete,
panificadora e/ou cafeteria, para exploração de prédio localizado na Avenida Wanderley
José Vicentini, nº 70 (prédio da Antiga Estação), em conjunto com a Praça Ronaldo Barbim,
Centro, no Município de Pedreira, Estado de São Paulo.
A atividade comercial a ser explorada no espaço público deverá obedecer rigorosamente às
normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta. Deverão ser consideradas, juntamente com
o que se estipulam neste documento, todas as normas inerentes à atividade de restaurante,
bar, lanchonete, panificadora e/ou cafeteria, assim como as normas relativas aos serviços de
preparação de alimentos, compreendendo entre outras:

•
•

Código de Defesa do Consumidor;

•

Portaria CVS nº 05 de 09 de abril de 2013 da VISA, que aprova o regulamento técnico
sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de
alimentação e o roteiro de inspeção.

Resolução RDC n° 216, de 15 de setembro de 2004 da ANVISA, que dispõe sobre
Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação;

1.1. A Concessão de uso, objeto deste termo, destinar-se-á a exploração obrigatória de
restaurante, bar, lanchonete, panificadora e/ou cafeteria;
1.2. Conforme consta na Lei Municipal, a destinação do imóvel é única e exclusivamente
comercial, sendo que, para a instalação do estabelecimento comercial, a Concessionária
deverá atender as normas e regras estabelecidas na legislação em vigor, principalmente no
tocante ao licenciamento na vigilância sanitária, declarando os Licitantes, desde já, estarem
cientes das limitações e impedimentos da instalação de determinadas atividades
econômicas no local;
1.3. A Concessionária receberá as chaves do imóvel para início das adaptações a partir do
pagamento da primeira parcela;
1.4. A Concessionária terá até 60 (sessenta) dias de prazo, contados da data de entrega das
chaves, para providenciar sob suas expensas, as adequações no local e a documentação
necessária à obtenção de Alvará de Funcionamento;
1.5. A Concessionária será obrigada a manter o comércio aberto, de terça-feira à domingo,
das 11h00min às 15h00min, especialmente nos feriados, salvo exceção nos feriados de Natal
e Ano Novo;
1.6. É vedada a utilização do comércio para qualquer outro fim que não previsto neste
termo;
1.7. Será permitida a cessão do contrato a terceiros, desde que, previamente, a
Concessionária comunique o Concedente, com antecedência de 30 (trinta) dias da
subcessão, sob pena de rescisão contratual, observando que neste momento, deverá ser
comprovado as condições de habilitação exigidas no edital licitatório;
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1.8. Em caso de subcessão, a Concessionária e a Subconcessionária serão responsáveis
solidárias por todos os deveres e obrigações assumidos no instrumento de concessão
celebrado com o Concedente;
1.9. A Concessionária é responsável, direta e exclusivamente, por toda comercialização
realizada no espaço público objeto deste projeto, e consequentemente responde, civil e
criminalmente, por todos os danos e prejuízos que venha, diretamente ou indiretamente, a
provocar ou causar ao Concedente ou para terceiros, isentando-o de toda e qualquer
reclamação que possa surgir dela decorrente;
1.10. Caso haja necessidade de adequação da carga elétrica, a Concessionária deverá
consultar previamente o Concedente, e após aprovação da Companhia de Eletricidade,
serão de sua responsabilidade as despesas referentes às alterações efetuadas, inclusive a
troca de fiação elétrica;
1.11. No local da execução do objeto somente será permitido música ao vivo ou som
ambiente das 10:00 às 22:00 horas, desde que não ultrapasse os decibéis permitidos em lei,
evitando que cause incômodo aos vizinhos ou perturbe o sossego público;
1.12. A Concessionária deverá ter capacidade para atender o número de pessoas que o
espaço comporta;
1.13. Não haverá nenhum vínculo de natureza empregatícia entre os empregados da
Concessionária e o Concedente, ficando, ainda, por conta da Concessionária as despesas
com taxas, tributos, e demais despesas decorrentes da utilização do espaço ou da atividade;
1.14. Será de responsabilidade da Concessionária, todos os salários e encargos trabalhistas,
tributários, sociais, fiscais e previdenciários, seguros, uniformes, equipamentos, materiais de
consumo e demais despesas de qualquer natureza que se fizerem necessárias à perfeita
exploração do espaço público;
1.15. Todas os empregados contratados pela Concessionária deverão estar com a
caderneta de vacinação em dia, devendo as mesmas serem apresentadas anualmente à
Vigilância Sanitária para necessária revisão;
1.16. Os empregados contratados pela Concessionária deverão ter atenção permanente à
higiene pessoal e utilizar uniformes limpos e adequados à natureza do serviço (que deverão
ser aprovados pelo Concedente), sendo expressamente vedado a todos o uso de chinelos,
sandálias, bermudas, camisas sem manga, entre outras proibições das normas sanitárias;
1.17. Todos os empregados que manipularem os alimentos, do preparo ao serviço, deverão
utilizar-se de toucas para o cabelo e luvas;
1.18. Os trabalhadores responsáveis pela atividade de higienização dos alimentos, bem
como pela cocção e serviço, deverão utilizar uniformes compatíveis à atividade
(conservados e limpos), protetores de cabelo, luvas e ter práticas adequadas na
manipulação dos alimentos;
1.19. A Concessionária deverá oferecer aos seus empregados capacitação periódica em
técnicas de manipulação higiênica dos alimentos;
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1.20. A Concessionária será responsável pela quitação mensal das contas de água e energia.
O Concedente deixará ligada a água e a energia em seu nome, sendo que, imediatamente
após a assinatura do instrumento contratual, a Concessionária deverá transferir as contas de
energia e água para seu nome;
1.21. As áreas dos sanitários constantes na Planta do Imóvel a ser concedido não farão parte
da concessão onerosa, e serão de uso público, conforme art. 1º, inciso I da Lei Municipal nº
3.896/19;
1.22. Todas e quaisquer obras, benfeitorias, modificações ou adaptações, mesmo que
necessárias, assim como divisões, pinturas, desde que mudada a cor originária que
atualmente se encontra na parte interna, somente poderão ser feitas mediante autorização
escrita do Concedente, a quem tudo passará a pertencer finda a concessão, sem que a
Concessionária tenha qualquer direito de indenização ou reembolso. Contudo, poderá o
Concedente, se lhe convier, exigir que a Concessionária reponha o imóvel no estado em que
recebeu. Para a colocação de quadros ou adornos nas paredes, é necessária a autorização
do Concedente. Caso seja permitida a colocação, a Concessionária não poderá usar
pregos, mas somente ganchos de metal apropriados para esse fim;
1.23. A Concessionária responderá, civil e criminalmente, pelos prejuízos causados ao espaço
público, ou pelos danos causados por seus subordinados, empregados, prepostos ou
contratados;
1.24. A Concessionária pode utilizar a área, objeto desta cessão, para a instalação de
unidade administrativa necessária aos seus serviços, devendo, para tanto, atender às normas
exigidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);
1.25. É expressamente proibido o uso do espaço fora do perímetro cedido, e se porventura
tal fato ocorrer, será aplicada sanção prevista na legislação municipal;
1.26. A Concessionária compromete-se ainda a:
a)
Providenciar as licenças junto aos órgãos públicos competentes, apresentando
as mesmas ao Concedente;
b)
Apresentar comprovante de que houve contratação de seguros, notadamente
apólice que cubra prejuízos decorrentes de incêndio e acidentes, além daqueles que
sejam obrigatórios por lei, em até 30 (trinta) dias contados da assinatura do Termo de
Contrato;
c)
A Concessionária será responsável pela segurança do local, devendo prover o
mesmo de extintores e luzes de emergência que se fizerem necessários;
d)
Realizar ações eficazes e contínuas de controle integrado de vetores e pragas
urbanas, com o objetivo de impedir a atração, abrigo, acesso e ou proliferação dos
mesmos, e dedetizar, pelo menos 02 (duas) vezes ao ano o espaço contra ratos, insetos
voadores e rasteiros;
e)
Não vender bebidas alcoólicas, cigarros e outros artigos de tabacaria proibidos
a menores de idade;
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f)
Depositar o lixo adequadamente em recipientes de fácil limpeza, em sacos
plásticos;
g)
Disponibilizar recipientes para coleta de resíduos, que deverão existir na área
interna e externa, em número razoável, de fácil limpeza e providos de tampo, bem
como ter acondicionados sacos de lixo apropriados, ou recipientes descartáveis;
h)
Providenciar a separação do lixo reciclável do orgânico, acondicionando o lixo
não orgânico em sacos plásticos diferenciados, colocando-os em local definido para
seu recolhimento;
i)
Adequar as instalações para pessoas portadoras de necessidades especiais,
quando necessário;
j)

Proibir no interior da cozinha:

-

Varrer a seco;
Permitir a entrada ou a permanência de quaisquer animais;

Ter em depósito, substâncias nocivas à saúde ou que possam alterar, adulterar,
fraudar ou falsificar alimentos (saneantes, desinfetantes e produtos similares);
k)
Assegurar o acesso ao espaço objeto deste termo aos servidores da Prefeitura,
no exercício da fiscalização do contrato, bem como aos servidores das entidades de
fiscalização, notadamente os da Vigilância Sanitária;
l)
Não deixar expostos no local, caixas, embalagens ou quaisquer outros objetos
que comprometam a boa aparência do local;
m)
Manter rigoroso asseio nos utensílios, nas instalações e no local destinado à
execução do objeto;
n)
Não afixar, e não permitir que qualquer pessoa afixe, cartazes, folders, ou
qualquer tipo de propaganda nas paredes externas do Restaurante;
o)
Afixar em local visível para os consumidores, em um quadro, o endereço e o
telefone do órgão responsável pela fiscalização sanitária do estabelecimento, bem
como o telefone e o endereço do PROCON, bem como os devidos alvarás e licenças
de funcionamento;
p)
Adaptar o espaço e instalações, em conformidade com as normas em vigor,
zelando pela completa higiene, limpeza e agradável aparência e conforto para os
frequentadores;
q)
Efetuar os devidos reparos, reformas, manutenções e benfeitorias necessárias a
utilização do espaço público a partir de prévia e escrita autorização do Concedente.
1.27. Os equipamentos a serem utilizados na execução do objeto deverão ser mantidos
limpos, organizados e em adequado estado de conservação;
1.28. Os utensílios usados deverão ser apropriados para a finalidade;
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1.29. A Concessionária deverá possuir todos os equipamentos mínimos necessários ao
exercício da atividade, objeto deste termo;
1.30. Qualquer substância alimentícia não poderá ser exposta à venda a não ser que esteja
devidamente protegida contra poeira, insetos e outras formas de deterioração;
1.31. No acondicionamento ou embalagem não poderá haver contato direto de alimentos
com jornais, papéis coloridos ou filmes plásticos usados ou qualquer invólucro que possa
transferir ao alimento substâncias contaminantes;
1.32. Será de responsabilidade da Concessionária, realizar diariamente, e sempre que
necessário, a limpeza de toda a extensão utilizada para a realização do objeto;
1.33. A Concessionária é responsável, direta e exclusivamente, por toda comercialização
realizada no espaço público objeto deste termo, e consequentemente responde, civil e
criminalmente, por todos os danos e prejuízos que venha, diretamente ou indiretamente, a
provocar ou causar ao Concedente ou para terceiros, isentando-o de toda e qualquer
reclamação que possa surgir dela decorrente;
1.34. Se porventura, o local cedido permanecer fechado por mais de 30 (trinta) dias da
notificação do Concedente, ensejará a rescisão contratual, com as penalidades previstas na
Lei Federal nº. 8.666/93;
1.35. Externamente, a Concessionária deverá utilizar-se de placa padrão para afixar o
logotipo do comércio;
1.36. Todas as decorações e enfeites a serem executados no imóvel correrão por conta da
Concessionária, que se compromete a restituir o imóvel em perfeito estado de asseio, uso e
conservação, obrigando-se, como se seu próprio fosse, a restituí-lo, ao findar da concessão,
no mesmo estado que ora recebe, colocando tudo na sua devida ordem.
DO PREÇO MÍNIMO DA CONCESSÃO
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme laudo de avaliação (anexo X do edital).
PRAZO DA CONCESSÃO
O prazo da concessão é de 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogável por igual período,
mediante solicitação do concessionário com antecedência mínima de 06 (seis) meses da
expiração do prazo da vigência contratual, e pagamento do valor ofertado inicialmente,
corrigido pelo índice INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), da data da assinatura
do contrato inicial até a data que vencer os 60 (sessenta) meses, ocorrendo o pagamento
no máximo nas condições de pagamento inicialmente oferecidas.
OBJETIVO
O objetivo dessa concessão é fomentar o comércio alimentício, vez que nessa área vemos a
necessidade deste tipo de objeto, onde tal imóvel está localizado no principal ponto turístico
visitado.
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RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINIMOS NECESSÁRIOS
MESAS REMOVÍVEIS PARA 04 (QUATRO) PESSOAS, NOVAS OU EM EXCELENTE ESTADO DE
CONSERVAÇÃO;
CADEIRAS REMOVÍVEIS, NOVAS OU EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO;
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE DE PEDIDOS E CAIXA;
APARELHOS DE TELEFONIA;
RESEVATÓRIOS PARA LIXO;
UTENSILIOS DE COZINHA;
EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO (FERRAMENTAS, ESCADAS).

Rodolfo Firmino de Souza Rossetti
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DIVULGAÇÃO E TURISMO
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ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO VIII – PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2019
QUANTIDADE, UNIDADE E DESCRIÇÃO DO OBJETO

ITEM

QTDE.

UNID.

1

1,00

UND

DESCRIÇÃO
CONCESSÃO DE USO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE
RESTAURANTE, BAR, LANCHONETE, PANIFICADORA E/OU CAFETERIA,
PARA EXPLORAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA
WANDERLEY JOSÉ VICENTINI, Nº 70 (PRÉDIO DA ANTIGA ESTAÇÃO),
EM CONJUNTO COM A PRAÇA RONALDO BARBIM, CENTRO, NO
MUNICÍPIO DE PEDREIRA, ESTADO DE SÃO PAULO.
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