
ESTADO DE SANTA CATAINA 
COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE-HIDROESTE 

CNPJ N. º 83.675.512/0001-85 – FONE N. º  0xx49-3339-0661 – Cep – 89883-000 

Rua Florianópolis, 92 – Águas de Chapecó – SC. 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO: 
 

COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - 

HIDROESTE 
PROCESSO LICITATÓRIO N. 07/2019. 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2019. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: “MAIOR OFERTA” 

 
A Cia Hidromineral do Oeste Catarinense - HIDROESTE, com sede na Rua Florianópolis, 92 – Centro, 

CEP: 89883-000 - Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, cadastrada no CNPJ sob 

nº. 83.675.512/0001-85, fone: (49) 3339 0661, por intermédio de seu Diretor Presidente, Sr.Jatir 

Raul Pilatti, brasileiro, portador do CPF n.º 131.932.799-00, RG n.º 105.907-SSP/SC, residente e 

domiciliado na Rua Henrique Mohr, n.º 21 – Casa – Centro – Município de Águas de Chapecó SC, torna 

público, para conhecimento dos interessados, a abertura da licitação, na modalidade de PREGÃO, na 

forma PRESENCIAL, para a concessão de uso de áreas destinadas para exploração de bar/lanchonete, 

sorveteria, ponto de venda de sucos e pastéis e loja de conveniência, junto ao parque da Companhia 

Hidroeste. 

 

1. DO OBJETO: 

 

1.1. O objeto do presente Pregão, na forma presencial, é a Concessão de uso de espaços para 

funcionamento de bares/lanchonetes, junto ao parque da Companhia Hidroeste, destinados 

única e exclusivamente à exploração comercial relacionada a atividade, conforme condições 

estabelecidas no termo de referência, ANEXO I deste edital. 

 

2. DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DA LICITAÇÃO: 

 

2.1. No dia 30 de outubro de 2019, às 14:00 horas (credenciamento) e às 14:15 horas 

(abertura) - [horário de Brasília/DF] no escritório da Companhia Hidromineral do Oeste 

Catarinense - HIDROESTE, localizado na Avenida Florianópolis nº. 92 – Centro, Águas de Chapecó 

SC, a empresa interessada fará a entrega dos Invólucros I e II, contendo as PROPOSTAS DE 

PREÇOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, respectivamente, ao PREGOEIRO e sua Equipe de 

Apoio designados para processar e julgar o certame, podendo ainda, encaminhá-los previamente, 

respeitando-se o horário e a data estabelecidos neste subitem; 

 

2.1.1. A licitante deverá efetuar a entrega dos documentos de credenciamento e os envelopes I  e 

II , até o horário mencionado no item anterior, contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS e os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, respectivamente, ao PREGOEIRO e sua Equipe de Apoio 

designados pela Direção da Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense, para processar e julgar o 

certame. 

 

2.2. Se na data indicada no subitem anterior, não houver expediente no Município de Águas de Chapecó, 

a realização do PREGÃO ficará transferida para o primeiro dia útil seguinte, observado o mesmo local 

e horário. 

 

2.3. Os licitantes deverão observar os procedimentos de credenciamento constantes neste edital. 
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3. DO FUNDAMENTO LEGAL, DO TIPO DE LICITAÇÃO, DO REGIME DE CONTRATAÇÃO E 

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

 

3.1. A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos, pela Lei nº. 

10.520/2002, de 17/07/2002 e pelo Decreto nº. 3.555, de 08/08/2000, Instrução Normativa nº. 

21/2015, de 13.11.2015, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, sujeitando-se, 

no que couber, às disposições da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores; 

 

3.2.  Tipo de Licitação: MAIOR OFERTA; 

 

3.3.  Regime de Contratação: PREÇO GLOBAL; 

 

3.4.  Critério de julgamento: MAIOR OFERTA. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO E DA VISTORIA TÉCNICA 

 

4.1. Somente poderão participar deste PREGÃO empresas que comprovadamente atuem no ramo objeto 

do item pretendido e que atenderem a todas as exigências deste edital e aquelas que estiverem, nos 

termos do artigo 3º, incisos I e II, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadradas 

como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, desde que o ramo de atividade seja 

compatível com o objeto da presente licitação; 

 

4.2. Não poderão participar da licitação: 

 

a) Empresa em consórcio com outras empresas, sob nenhuma forma; 

b) Empresa declarada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública direta ou 

indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

c) Empresa suspensa de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, ou cujos 

diretores, sócios ou dirigentes que façam parte do ato constitutivo da empresa estejam 

igualmente suspensos; 

d) Empresa com decretação de falência, concordatária, em processo de recuperação judicial 

ou extrajudicial; 

e) Empresa submissa a concurso de credores; 

f) Empresa cujos diretores, responsáveis legais, membros de conselho técnico, consultivo, 

deliberativo ou administrativo ou sócios, sejam servidores da Companhia licitante; 

g) Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste PREGÃO; 

 

4.3. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma Proposta; 

 

4.4. A participação na presente licitação implica para a empresa a aceitação plena e irrevogável de 

todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus anexos; bem como a 

observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e 

legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo; 

 

4.5. No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a pessoa por 

ela credenciada; 
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4.5.1. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa 

nesta licitação, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas. 

 

4.5.2. Considerando o Acordão n°. 149/2013 do TCU, amparado no princípio da razoabilidade, a vistoria 

prévia é facultativa, sendo um direito do licitante e não uma obrigação, no entanto ela é recomendada 

aos licitantes para que se tenha um melhor conhecimento do escopo dos serviços e do objeto das 

locações. 

 

4.5.3. Na opção da não realização da vistoria prévia, a Empresa deverá, antes da assinatura do 

Contrato, apresentar uma declaração de que possui pleno conhecimento do local que receberá sob 

concessão, e de suas peculiaridades, não podendo alegar futuramente desconhecimentos das condições 

do local, em favor de eventuais pretensões de acréscimos ou decréscimos dos preços propostos. 

 

4.5.4.  As empresas que exercerem o direito de vistoria disporão de condições muito superiores 

para quantificação do valor a ser oferecido, mas deve ficar à escolha da interessada decidir se 

prefere arcar com o ônus de tal operação ou assumir os riscos de uma avaliação menos acurada. Em 

todo caso, a empresa que decidir não realizar a vistoria e eventualmente, subestimar sua proposta 

estará incorrendo em risco típico do seu negócio, não podendo, futuramente, opô-lo contra a 

Administração da Companhia para eximir-se de qualquer obrigação assumida ou para rever os termos 

do contrato que vier a firmar. 

 

4.5.5. Na opção de a empresa realizar a vistoria deverá apresentar: 

 

Declaração de Vistoria, atestado pela Administração da Companhia, de que compareceu e vistoriou os 

locais a serem explorados, e que tomou conhecimento de todos os detalhes que se farão necessários 

à apresentação de sua proposta.  

 

Para tanto, a empresa deverá visitar as dependências da Companhia Hidroeste, em até 03 (três) dias 

anteriormente à realização da licitação, objetivando o conhecimento das dimensões e padrões 

adotados, bem como dos locais a serem explorados.  

 

As vistorias deverão ser realizadas em dias e horários de funcionamento da empresa licitante, 

previamente à abertura do certame. 

 

4.5.6. A Declaração de Vistoria deverá fazer parte da documentação de habilitação da 

empresa, no caso de opção pela realização da vistoria. 

 

4.5.7. A comprovação de vínculo da proponente licitante com o Profissional poderá ser feita com a 

apresentação de Contrato Social, se sócio, ou da Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação 

de Serviço ou Ficha de registro de empregado. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO: 

 

5.1. A Proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao PREGOEIRO por um 

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 

procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega 

dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente; 
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5.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular com firma reconhecida e com  poderes  para formular ofertas e lances de preços e para 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da representada. Em sendo o 

representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá este 

apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

5.2.1. O Representante Legal da licitante que não se credenciar perante o PREGOEIRO ficará 

impedido de participar da fase de lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor 

recurso, enfim, representar a licitante durante a reunião de abertura dos ENVELOPES DE 

PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO relativos a esta licitação; 

 

5.2.2. Nesse caso, a licitante ficará excluída de lances verbais, mantido o preço apresentado na sua 

proposta escrita para efeito de ordenação e apuração do maior preço. 

 

5.3. No ato do credenciamento, o representante deverá ainda apresentar os seguintes documentos, 

que deverão vir obrigatoriamente fora dos envelopes: 

         

 5.3.1. Declaração de que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 

para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte (Lei nº. 11.488/07), para ter 

direito ao tratamento diferenciado e favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei 

Complementar, conforme modelo no anexo III. 

 

5.3.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no 

anexo IV. 

 

5.3.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa nº. 

02, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo no anexo V. 

 

5.3.4. As empresas que optaram pela vistoria prévia deverão apresentar a Declaração de realização da 

mesma, devidamente atestada pela Administração da Companhia Hidroeste, conforme modelo no 

anexo VI. 

 

5.3.5. As empresas que optaram por NÃO realizar a vistoria prévia deverão apresentar Declaração 

assumindo a RESPONSABILIDADE de executar a atividade, bem como, se for o caso, as adequações 

necessárias na área sob concessão para o pleno desenvolvimento da mesma, em conformidade com 

todas as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, conforme modelo no anexo 

VII. 

 

5.4. O instrumento de credenciamento e as declarações serão juntados ao processo da licitação. 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

 

6.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada devidamente datada e assinada pelo 

representante legal da licitante, conforme modelo constante no ANEXO VIII, devendo ser 

acondicionada em envelope opaco e lacrado, contendo as seguintes indicações no seu anverso: 

 

COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE  
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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº07/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº.06/2019 

ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 

CNPJ Nº............ 

FONE: 

E-MAIL: 

REPRESENTANTE LEGAL:  

 

6.2. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter todos os elementos a seguir relacionados: 

 

a) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de 

apresentação da mesma; 

 

b1) a critério da licitante este prazo poderá ser estendido. No entanto, a ocorrência desta hipótese 

não propiciará a esta, qualquer vantagem sobre as demais licitantes; 

 

b2) caso o prazo de validade não esteja expressamente indicado na proposta, considerar-se-á o prazo 

de 60 (sessenta) dias consecutivos para efeito de julgamento da mesma. 

 

6.3.  O valor mínimo anual para a concessão de uso da área de interesse do proponente 

não poderá ser inferior a avaliação constante do ANEXO I (termo de referência), sob pena de 

desclassificação da proposta. 

 

6.3.1. Além do valor pago pela concessão, a Concessionária arcará ainda com as taxas mensais 

pelo fornecimento de água e energia elétrica, cuja titularidade deverá ser assumida tão logo 

assinados os contratos de concessão. 

 

6.4.  Será contratada a licitante que, após a fase de lances e/ou negociação com o PREGOEIRO, 

apresentar a maior oferta para o objeto da licitação em questão, desde que cumpridas todas as 

exigências contidas neste edital e seus anexos. 

 

6.5.  A PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de p r eços  

o u  q ua l quer  ou tr a  cond ição  q u e  i nduza  o  julgamento a ter mais de um resultado; 

 

7. DA ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

 

7.1. No local, dia e hora definidos no subitem 2.1 deste Edital, o PREGOEIRO após ter recebido 

do representante  legal  de  cada empresa licitante os invólucros contendo, separadamente, a 

PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO acompanhados do documento de 

seu credenciamento, procederá ao que se segue: 

 

a) Conferência do credenciamento dos representantes legais mediante confronto do instrumento de 

credenciamento com seu documento de identificação; 

 

b) Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS; 

 

c) Verificação das PROPOSTAS DE PREÇOS quanto a eventuais erros aritméticos. 
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      C1). No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá 

o valor por extenso; 

d) Verificação da conformidade das Propostas de Preços com as exigências constantes deste 

Edital; 

 

e) Desclassificação das PROPOSTAS DE PREÇOS que não atendam às exigências deste Edital e seus 

Anexos; 

 

f) Ordenamento das propostas pela ordem de maior vantagem (maior valor ofertado); 

 

g) Definição da Proposta mais vantajosa e daquelas que contém valores sucessivos e inferiores à de 

maior vantagem em até 10% (dez por cento); 

 

G1) quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) PROPOSTAS DE PREÇOS escritas nas 

condições definidas na alínea anterior, o PREGOEIRO classificará as melhores Propostas 

subsequentes até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos nas Propostas escritas. 

 

h) Aos proponentes proclamados conforme critério estabelecido na alínea anterior deste subitem, 

será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores 

distintos e crescentes; 

 

i) Não poderá haver desistência  dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 

às penalidades constantes do item relativo às PENALIDADES deste Edital; 

 

j) Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas exclusivamente pelo 

critério de maior oferta; 

 

k) Não será aceita a Proposta de Preços que apresentar valor anual inferior ao preço mínimo 

estabelecido neste Edital (ANEXO I – termo de Referência); 

 

7.2. Sendo aceitável a melhor oferta, nas condições já mencionadas, será verificada o atendimento a 

habilitação do licitante detentor da mesma; 

 

7.3. Constatado o atend imento  p leno  às  exigências editalícias a  licitante será declarada a 

vencedora do certame e, não havendo Interposição de recurso, o  PREGOEIRO adjudicará o objeto 

deste Edital à(s) licitante(s) vencedora(s); 

 

7.4. Se a proposta ou lance de maior valor não for aceitável, ou se a licitante não atender às 

exigências habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a proposta ou o lance subsequente, 

verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atende a este Edital; 

 

7.5. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública o PREGOEIRO poderá formular 

contraproposta à licitante que tenha apresentado mais vantajoso, para que seja obtida melhor 

proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes 

daquelas previstas neste Edital e seus Anexos; 
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7.6. Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas exclusivamente pelo 

critério de maior oferta; 

 

7.7.  Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada na qual serão registradas as ocorrências relevantes 

e que, ao final, será assinada pelo PREGOEIRO e licitantes presentes; 

 

7.8.  Após encerrada a sessão, o PREGOEIRO encaminhará o processo à autoridade competente, que 

deliberará acerca da homologação da licitação. 

 

7.9.  Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital 

e seus Anexos, a Proposta será desclassificada; 

 

7.10. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos; 

 

7.11. Não será aceita a Proposta de Preços que apresentar valor anual (após a fase de lances) inferior 

ao mínimo estabelecido neste Edital ou com valor manifestamente inexequível, assim considerado aquele 

que, em comparação aos preços de mercado, não venha a ter demonstrada sua viabilidade ou não 

comprove, através de documentação, que o preço proposto é aplicável à execução do objeto licitado, 

durante o prazo de vigência contratual; 

 

7.12. A empresa vencedora da licitação deverá apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados 

a partir da data de adjudicação do objeto da licitação, a PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo – Anexo 

VIII), com seus valores ajustados ao valor global final ofertado na fase de lances, nas mesmas 

condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 

 

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 

8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser entregues em invólucro opaco, devidamente 

fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicação abaixo: 

COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE  

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº07/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2019 

ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 

CNPJ Nº............ 

FONE: 

E-MAIL: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

 

8.2. O Pregoeiro para a conferência dos documentos de habilitação apresentados, poderá consultar o 

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica e à 

regularidade fiscal. 

 

8.2.1.  Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando o(s) licitante(s) esteja(m) com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

 

8.3.  Os licitantes interessados deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação 

Jurídica e Regularidade Fiscal: 

8.3.1.  Habilitação Jurídica: 
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a) – Cédula de identidade do sócio administrador; 

 

b) – Registro comercial no caso de empresário individual; 

 

c) - Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em 

vigor, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

e) - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência. 

 

f) - Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no 

caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

 

8.3.2.  Regularidade Fiscal: 

a) – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;  

 

b) - Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais 

tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do 

Decreto nº 6.106/07); 

 

c) – Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante; 

 

d) – Prova de inexistência de débitos com a Justiça do Trabalho, que pode ser obtida 

através do site: www.tst.jus.br/certidao; 

 

e) - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 

8.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar ainda, as seguintes declarações: 

 

a) – Comprovação de que exerce atividade compatível com o objeto da licitação o qual pretende 

explorar. Essa exigência deverá ser atendida através do Contrato Social do licitante ou documento 

equivalente (com as últimas alterações) ou, ainda, através de cópias de documentos expedidos pelo 

estabelecimento da própria licitante, tais como: notas fiscais, faturas, contratos firmados com 

terceiros, etc. 

 

b) Declaração de inexistência de fato impeditivo de participação, conforme modelo no anexo IX deste 

edital. 

 

c) Declaração nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional 

nº 20, de 1998), conforme modelo no anexo X deste edital. 

 

d) Certidão Negativa de Falência e Concordata 

 

e) Certidão de Registros Cadastrados no Sistema "EPROC" (para estados que sejam exigidas) 

 

http://www.tst.jus.br/certidao
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8.5.  O PREGOEIRO, após atendimento aos procedimentos constantes do item 7 deste edital, 

procederá a Abertura do invólucro II, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da empresa 

vencedora da etapa de lances. 

 

8.6.   Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando aos presentes a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 

8.7.   Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

 

8.8.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

8.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 

(CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração da Companhia, para 

a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

8.10. A não-regularização da documentação no prazo previsto acima implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à 

Companhia Hidroeste convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação; 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS: 

 

9.1.  Qualquer motivação de impugnação do edital deverá ser protocolado junto ao escritório da 

Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense - HIDROESTE, localizado na Avenida Florianópolis nº. 

92 – Centro, Águas de Chapecó SC, durante o horário de expediente, sendo: Manhã das 07h30min às 

11h30min e à tarde das 13h00min às 17h00min, até 48 hrs antes do horário de abertura do edital. 

 

9.1.1. Apresentada a impugnação, a mesma será respondida à interessada, dando-se ciência às demais 

adquirentes deste Edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

 

9.2.  Acolhida a impugnação, será designada nova data para realização do certame. 

 

9.3.  Todos os recursos serão interpostos no final da sessão pública de realização do PREGÃO, com 

registro em ata da síntese das suas razões e contrarrazões, podendo os interessados juntar memoriais 

no prazo de 03 (três) dias úteis; 

 

9.3.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação 

das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
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9.3.2. O recurso deverá ser interposto junto ao escritório da Companhia Hidromineral do Oeste 

Catarinense - HIDROESTE, localizado na Avenida Florianópolis nº. 92 – Centro, Águas de Chapecó SC, 

em endereço já mencionado, em dia útil e durante o horário comercial. 

 

9.3.3. Não será concedido prazo para recursos meramente protelatórios ou quando não justificada a 

intenção de interpor o recurso pelo proponente; 

 

9.3.4. O recurso contra decisão do PREGOEIRO não terá efeito suspensivo; 

 

9.3.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

 

9.3.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados junto ao escritório 

da Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense - HIDROESTE, localizado na Avenida Florianópolis 

nº. 92 – Centro, Águas de Chapecó SC e no site www.aguasdechapeco.sc.gov.br; 

 

9.3.7. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará à decadência do direito de 

recurso e à adjudicação do objeto da licitação pelo PREGOEIRO ao vencedor. 

 

9.3.8. Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser dirigidos ao Diretor Presidente da 

Companhia licitante, por intermédio do PREGOEIRO, que poderá reconsiderar a sua decisão ou fazer 

subir o recurso àquela autoridade,  devidamente informado, para que dela se digne conhecer, em 

última instância, no sentido de dar-lhe provimento ou não; 

 

9.3.9. O recurso somente terá eficácia se o representante legal da recorrente tiver formalizada sua 

intenção de recorrer na audiência de abertura desse PREGÃO; 

 

9.3.10.   Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará a adjudicação para determinar a contratação; 

 

9.4.  Não serão conhecidas as impugnações e os recursos em desacordo com as condições deste edital, 

apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para responder pela proponente. 

 

9.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o 

do vencimento. 

 

10. DO PRAZO CONTRATUAL: 

 

10.1. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas será firmado Contrato com a Adjudicatária, 

de acordo com a legislação vigente, com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, por mútuo acordo entre as partes, mediante termo aditivo, por iguais e 

sucessivos períodos, com vantagens para a Administração da Companhia, até o limite de 60 (sessenta) 

meses, conforme minuta constante do Anexo II, a qual será adaptada à proposta da empresa vencedora. 

 

10.1.1. O prazo para assinatura do contrato será de até 5 (cinco) dias corridos, contados a  partir  da  

data  de  recebimento,  pela licitante adjudicatária, da convocação formal. 
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10.1.2. O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando 

solicitado durante o seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Administração da Companhia. 

 

11. DOS PAGAMENTOS: 

 

11.1. O pagamento se fará à vista, em parcela única, na assinatura do contrato de concessão, mediante 

depósito em conta corrente de titularidade da Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense – 

Hidroeste, junto à Agência local da Cooperativa SICOOB, nº. 3069, conta corrente nº. 177844-7. 

 

11.1.1.   Uma cópia do comprovante de pagamento deverá ser entregue na Diretoria da Companhia 

Hidroeste até o terceiro dia útil do mês de pagamento. 

 

12. DO REAJUSTE DE PREÇOS: 

 

12.1. Os valores contratuais, no caso de prorrogações contratuais, serão reajustados a cada período de 

12 (doze) meses, pela variação do INPC/IBGE –  Índice Nacional de Preços ao Consumidor do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 

 

12.1.1. Na falta do INPC – IBGE, Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, a CONTRATANTE adotará outro índice que venha a ser regulamentado pelo 

Governo Federal; 

 

12.2.  No caso de sobrevir norma regulamentar alterando a periodicidade de reajuste do preço anual , 

o contrato a ser firmado com a licitante vencedora se adaptará, de pronto, independentemente de 

formalização de Termo Aditivo, à nova sistemática baixada; 

 

12.3 O Edital e o contrato dele decorrente adequar-se-ão de pronto às condições que vierem a ser 

baixadas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se delas 

divergentes. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES: 

 

13.1. Além dos encargos de ordem legal, as partes deverão cumprir as obrigações descritas no termo 

de referência, anexo I deste edital. 

 

13.2. Fica a CONCESSIONÀRIA responsável pela retenção do ISSQN sobre o valor total do 

contrato junto ao poder público municipal ou outro que vier a incidir encima do mesmo. 

 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATVAS: 

 

14.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o termo 

de contrato, deixar de entregar a documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento de execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará sujeito, conforme o caso, às penalidades previstas no 

Termo de Referência, anexo I. 
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14.2. É facultado ao Contratante, quando a licitante adjudicatária não assinar o  contrato respectivo  

no  prazo  estabelecido,  convidar  a segunda classificada e, assim, sucessivamente, para assinar o 

contrato nas mesmas condições da primeira colocada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a 

licitação; 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

15.1. Lavrar-se-á ata da sessão realizada que, após aprovada, será assinada pelo PREGOEIRO e sua 

Equipe de Apoio; 

 

15.2. Na ata de realização do PREGÃO deverá constar o registro das licitantes credenciadas, das 

propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação e da(s) vencedora(s) e do(s) 

recurso(s) interposto(s), se for o caso; 

 

15.3. A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pela própria licitante ou 

na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à sessão pública de pregão; 

 

15.4. Todas as informações, atas e relatórios pertinentes ao presente PREGÃO, serão disponibilizados 

no site do município de Águas de Chapecó no endereço: http://www.aguasdechapeco.sc.gov.br 

 

15.5. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo do PREGÃO. 

 

15.6. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará  a imediata desclassificação da 

licitante que o  tiver apresentado, ou, caso  tenha sido a adjudicatária, a rescisão do instrumento 

contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis; 

 

15.7. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus Anexos, 

pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS e da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

submete a licitante à aceitação incondicional de seus termos, bem como representa o conhecimento 

integral do objeto em licitação,  não  sendo  aceita alegação de desconhecimento de qualquer 

pormenor; 

 

15.8. É facultado ao PREGOEIRO ou à autoridade superior, em qualquer fase do Pregão, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à licitante 

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da PROPOSTA 

DE PREÇOS ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

 

15.8.1. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo PREGOEIRO ou à autoridade superior, sob pena de 

desclassificação/inabilitação; 

 

15.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta; 

 

15.10. As normas que disciplinam este PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse da Companhia, a finalidade e a 

segurança da contratação; 

http://www./
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15.11.  Quaisquer informações, com relação a este Edital e seus Anexos, poderão  ser obtidas através 

do Fone: (49) 3339-0661 e pelo site http://www.aguasdechapeco.sc.gov.br; 

 

15.12. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da PROPOSTA 

DE PREÇOS, deverá a licitante, independente de comunicação formal da Companhia Hidroeste, 

revalidar, por igual período, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatório; 

 

15.13. A Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense, não assume perante terceiros qualquer 

obrigação relacionada com o Contrato resultante deste PREGÃO; 

 

15.14. Os casos não previstos neste Edital e seus anexos serão resolvidos pelo PREGOEIRO ou pela 

autoridade competente; 

 

15.15. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

15.16. No ato da assinatura do Contrato, exigir-se-á, do proponente vencedor, a apresentação 

de um cheque, à título de caução no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que retornará ao 

proponente, tão logo findo o prazo da presente concessão, vistoriado o imóvel e verificadas 

quitadas as faturas de água e energia elétrica  e eventuais danos incidentes sobre o imóvel 

recebido em concessão. 

 

15.17. É expressamente vedada a realização de shows, bailes, matinés e outros eventos 

artísticos ou musicais nos locais concedidos, em quaisquer horários, salvo com expressa 

autorização da Direção da Companhia Concedente. 

 

15.18. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou com o instrumento 

contratual a ele vinculado, a empresa licitante deverá se subordinar ao foro da Justiça Estadual, da 

Comarca de São Carlos – (SC), com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 

 

16. DOS ANEXOS: 

 

16.1. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

 

ANEXO I – Termo de Referência (lista de itens do edital) 

ANEXO II – Minuta do Contrato 

ANEXO III – Declaração de ME/EPP 

ANEXO IV – Declaração de atendimento aos requisitos do edital 

ANEXO V – Declaração de elaboração independente de proposta 

ANEXO VI – Declaração de vistoria técnica 

ANEXO VII – Declaração de responsabilidade e adequações 

ANEXO VIII – Modelo de proposta 

ANEXO IX – Declaração de inexistência de fatos impeditivos 

ANEXO X – Declaração de que não emprega menores 

 

Águas de Chapecó – (SC), 15 de outubro de 2019. 
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JATIR RAUL PILATTI 

DIRETOR PRESIDENTE 

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS RESERVADOS PARA O FUNCIONAMENTO DE 

BARES/LANCHONETE, JUNTO AO PARQUE DA COMPANHIA HIDROESTE. 

 

1. DOS OBJETOS: 

 

1.1. O presente termo de referência tem por objeto a outorga de permissão onerosa de uso de espaço 

físico destinado ao funcionamento e exploração de bares/lanchonete, junto ao parque da 

Companhia Hidroeste, cujos imóveis, são destinados única e exclusivamente à exploração comercial 

relacionada à atividade de cada estabelecimento. 

 

1.2. Os objetos postos à disposição dos interessados, sob forma de concessão de uso administrativa 

possuem as seguintes caraterísticas e se referem: 

 

Item 01 – BAR DO TRAPICHE, localizado na entrada do Balneário da Hidroeste, com uma área 

aproximada de 242,67 m2, onde poderão ser comercializados produtos alimentícios em geral, bebidas 

e demais produtos do ramo de bares e restaurantes; 

 

Item 02 – BAR DA PISCINA localizado na área interna do parque da HIDROESTE, com uma área 

aproximada de 156m2, sem nenhum equipamento, onde poderão ser comercializados produtos 

alimentícios em geral, bebidas e demais produtos do ramo de bares e restaurantes; 

 

Item 03 – BAR ESTÂNCIA localizado na Rua Florianópolis, 40 – Centro, na entrada do CAMPING, em 

frente ao portal de acesso à HIDROESTE, com área aproximada de 180m², sem nenhum equipamento, 

onde poderão ser comercializados produtos alimentícios em geral, bebidas e demais produtos do ramo 

de bares e restaurantes. 

 

1.3. Os estabelecimentos descritos nos itens 01 – 02 e 03, não poderão comercializar produtos 

do ramo de sorveteria. 

 

1.4. As áreas e edificações descritas acima estão localizadas todas no Parque da Companhia 

Hidromineral do Oeste Catarinense – Hidroeste, no município de Águas de Chapecó – (SC). 

 

1.5. A Companhia Hidroeste atua no ramo de balneário de águas termais, camping, áreas de 

entretenimento e lazer e conta com um fluxo de pessoas anualmente, que passam pelo local, consoante 

descreve o quadro a seguir: 

 



ESTADO DE SANTA CATAINA 
COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE-HIDROESTE 

CNPJ N. º 83.675.512/0001-85 – FONE N. º  0xx49-3339-0661 – Cep – 89883-000 

Rua Florianópolis, 92 – Águas de Chapecó – SC. 
 

FLUXO DE PESSOAS 

Descrição: CIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE 

Ano Média de pessoas 

2016 25.000 

2017 34.500 

2018 40.000 

 

 

Obs: A perspectiva é que tenha um acréscimo no ano vindouro.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

2.1. A concessão de uso dos espaços acima identificados, a serem explorados mediante procedimento 

licitatório, justifica-se inicialmente, pelo motivo de que a empresa licitante, atua exclusivamente  na 

exploração de banhos de imersão, piscinas, chuveirões,  exploração de áreas de camping, dentre outras 

atividades ligadas à atividade balneária, sendo-lhe, portanto, absolutamente viável, a concessão dos 

espaços destinados a comercialização de outros produtos à iniciativa privada, mediante a outorga 

remunerada. 

 

2.2. A conveniência na presente concessão, justifica-se ainda, diante da grande quantidade de 

funcionários que seria necessário a empresa contratar, caso fosse explorar diretamente os locais 

/equipamentos postos à concessão, o que tornaria inviável do ponto de vista administrativo, 

especialmente se considerada a hipótese de que todos os estabelecimentos precisam ficar abertos e 

funcionando em horários distintos e nos finais de semana, o que tornaria a prestação dos serviços ainda 

mais onerosa. 

 

2.3. Ainda, de salientar, que a presente concessão se fará de maneira onerosa, onde serão arrecadados 

recursos com valores mínimos estipulados por comissão devidamente designada para este fim. 

 

3.  DOS PREÇOS, DOS PAGAMENTOS E DOS REAJUSTES: 

 

3.1   A concessão dos espaços destinados à exploração pela iniciativa privada, será realizada por meio 

de uma contrapartida financeira, remunerada á Concedente, determinada para cada espaço, por 

comissão legalmente instituída para esse fim, cujos valores mínimos anuais estão estabelecidos 

consoante segue e cujas propostas não podem apresentar-se abaixo, sob pena de desclassificação. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Valor unitário anual 

01 BAR DO TRAPICHE, localizado na entrada do Balneário da Hidroeste, com uma 

área aproximada de 242,67 m2, onde poderão ser comercializados produtos 

alimentícios em geral, bebidas e demais produtos do ramo de bares e 

restaurantes.  

OBS. Posse imediata do imóvel após assinatura do contrato e pagamento  

do valor. 

 

R$ 12.000,00 
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02 

 

BAR ESTÂNCIA localizado na Rua Florianópolis, 40 – Centro, na entrada do 

CAMPING, em frente ao portal de acesso à HIDROESTE, com área aproximada 

de 180m².  

OBS. Posse do imóvel a partir do dia 06 de dezembro de 2019, término 

do contrato existente e após assinatura do contrato e pagamento  do valor. 

R$ 6.000,00 

03 BAR DA PISCINA localizado na área interna do parque da HIDROESTE, com 

uma área aproximada de 156m2, sem nenhum equipamento, onde poderão ser 

comercializados produtos alimentícios em geral, bebidas e demais produtos do 

ramo de bares e restaurantes. 

OBS. Posse do imóvel a partir do dia 06 de dezembro de 2019, término 

do contrato existente e após assinatura do contrato e pagamento  do valor. 

R$ 9.000,00 

 

3.1.1. O valor da contrapartida será reajustado anualmente, nos casos de renovação contratual, de 

acordo com a variação do INPC calculada pelo IBGE, ocorrida no período anualizado do mês 

imediatamente anterior ao da incidência do reajuste. 

 

3.2. Além do valor da contrapartida, a concessionária deverá arcar mensalmente com as despesas 

provenientes do consumo de Energia Elétrica e da Água, cuja titularidade deverá ser assumida tão 

logo assinados os contratos de concessão, devendo apresentar os comprovantes de pagamentos à 

Concedente, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês. 

 

3.3. No ato da assinatura do Contrato, exigir-se-á, do proponente vencedor, a apresentação de 

um cheque, à título de caução no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que retornará ao 

proponente, tão logo findo o prazo da presente concessão, vistoriado o imóvel e verificadas 

quitadas as faturas de água e energia elétrica incidentes e eventuais danos causados sobre o 

imóvel recebido em concessão, ou multas incidentes sobre o contrato. 

 

4.DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS OBJETOS CEDIDOS: 

 

4.1. As concessionárias serão obrigadas a manter os espaços concedidos, abertos de segunda a 

domingo, na temporada de veraneio, respeitando, pelo menos os mesmos horários de funcionamento do 

balneário da empresa. Sendo-lhes facultado o atendimento após o fechamento do balneário, sempre 

observando-se os horários determinados em seus respectivos alvarás de funcionamento. Qualquer 

modificação nestes horários dependerá de prévia autorização formal da Administração da Companhia. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE:  

 

5.1. Fiscalizar a execução dos contratos, por intermédio da Direção da Companhia ou por preposto 

designado para esse fim, que deverá anotar em registro próprio todas as eventuais ocorrências 

relacionadas com a execução do objeto do contrato, que estejam em desacordo com o avençado, 

informando à Administração da Companhia, para que sejam tomadas as devidas providências; 

 

5.2. Exigir a devida reparação de eventuais danos causados à CONCESSIONÁRIA e a terceiros, em 

razões da ocorrência de qualquer evento decorrente da exploração da atividade econômica dos objetos 

concedidos. 
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6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA: 

 

6.1. Manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições que propiciaram a sua habilitação no 

processo da contratação, apresentando, sempre que solicitado pela fiscalização, os documentos 

comprobatórios de regularidade fiscal; 

 

6.2. Assinar o contrato em até 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da 

convocação formal que será feita pela Administração da Companhia; 

 

6.3. Dotar os estabelecimentos concedidos de todos os equipamentos e utensílios apropriados e que 

se façam necessários para as respectivas atividades; 

 

6.4. Providenciar, às suas custas, a instalação, manutenção e reparação do espaço e instalações, dos 

equipamentos ou eletrodomésticos, por firmas especializadas, cujos serviços deverão ser, 

preliminarmente, aprovados pela Administração da Companhia; 

 

6.5. Manter, por conta própria, os locais cedidos e suas respectivas imediações rigorosamente limpos 

e arrumados, dentro do mais alto padrão de limpeza e de higiene, não podendo utilizar produtos 

químicos nocivos aos seres humanos. Deverá, também, preservar de qualquer contaminação os 

alimentos, mantendo-os acondicionados em locais protegidos, sem exposição ao ar livre; 

 

6.6. Atender a todas as exigências da vigilância sanitária; 

 

6.7. Utilizar produtos de limpeza adequados à natureza da atividade econômica, tais como detergentes 

com alto poder bactericida, ação fungicida e propriedade viricida, de forma a se obter a ampla 

higienização do ambiente, equipamentos e utensílios de cozinha, bem como das mãos dos empregados 

que manipulam os alimentos; 

 

6.8. Utilizar recipientes adequados para coleta de resíduos, na área interna e externa dos 

estabelecimentos, em número razoável, de fácil limpeza e providos de tampas, bem como ter 

acondicionados sacos de lixo apropriados, ou recipientes descartáveis; 

 

6.9. 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; 

 

6.10. Designar um Encarregado Geral (preposto) para estar sempre em contato com o Fiscal do 

Contrato; 

 

6.11. Comunicar por escrito qualquer anormalidade de caráter urgente, tão logo verificada na 

exploração da atividade econômica, e prestar os esclarecimentos julgados necessários junto ao Fiscal 

do Contrato designado para supervisionar a execução do Contrato; 
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6.12. Manter o seu pessoal, devidamente identificado, com vestuário adequado à natureza do serviço, 

zelando para que os mesmos se mantenham sempre com boa apresentação, limpos e asseados, devendo 

substituir imediatamente qualquer de seus empregados ou prepostos que sejam considerados 

inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da Concedente ou que deixem de observar as 

regras de cortesia no trato com os usuários dos estabelecimentos cedidos; 

 

6.13. Manter rigoroso asseio dos eventuais uniformes utilizados, dos utensílios, das instalações, dos 

locais explorados, bem como das pessoas que nela irão trabalhar. 

 

6.14. Os eventuais alimentos industrializados servidos só poderão ser aqueles registrados nos órgãos 

públicos competentes. 

 

6.15. Assumir total e exclusivamente a responsabilidade por quaisquer ônus ou encargos relacionados 

com os seus empregados, na exploração mediante Concessão de Uso, sejam eles decorrentes da 

Legislação Trabalhista, Social e Previdenciária, incluídas as indenizações por eventuais acidentes, 

moléstias e outras de natureza profissional e/ou ocupacional; 

 

6.16. Indenizar a Concedente por quaisquer danos causados às suas instalações, pela execução 

inadequada da exploração da atividade econômica, por seus empregados e/ou fornecedores, podendo, 

entretanto, a seu exclusivo critério, optar pela reparação dos danos ou reposição dos bens; 

 

6.17. Na hipótese de extinção ou rescisão contratual, deverá entregar o espaço físico e as instalações 

nas mesmas condições em que lhe forem entregues; 

 

6.18. Fica a CONCESSIONÀRIA responsável pela retenção do ISSQN sobre o valor total do 

contrato junto ao poder público municipal ou outro que vier a incidir encima do mesmo. 

 

 

7. DA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS 

 

7.1. Os equipamentos utilizados para produção de alimentos, como: fornos, fritadeiras, fogões e 

similares poderão ser elétricos ou a gás. Será permitido também, onde necessário, o uso de fornos 

micro-ondas. 

 

7.2. Deverão existir aparelhos de refrigeração e/ou resfriamento suficientes para o armazenamento 

e comercialização de bebidas e produtos alimentícios perecíveis ou alteráveis. 

 

7.3. Serão permitidos aparelhos de som, rádios, televisores ou similares, desde que não tenha excesso 

de ruídos e que não venham a causar constrangimentos aos clientes. 

 

8.  DAS VEDAÇÕES: 
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8.1. É expressamente vedado a todos os que exercerem atividade nos locais cedidos, o uso de 

vestimentas inadequadas ao trato público, camisas sem manga, entre outras proibições das normas 

sanitárias; 

 

8.2. Qualquer substância alimentícia não poderá ser exposta à venda a não ser que devidamente 

protegida contra poeira, insetos e outras formas de deterioração; 

 

8.3. No acondicionamento ou embalagem não poderá haver contato direto dos alimentos com jornais, 

papéis coloridos ou filmes plásticos usados ou qualquer invólucro que possa transferir ao alimento 

substâncias contaminantes; 

 

8.4. Não deverá ser permitido fumar no local; 

 

8.5. Não será permitida a entrada ou a permanência de animais; 

 

8.6. Não poderá ter, em depósito, substâncias nocivas à saúde ou que possam alterar, adulterar, 

fraudar ou falsificar alimentos (saneantes, desinfetantes e produtos similares); 

 

8.7. É vedada a utilização dos locais concedidos para qualquer outro fim que não o previsto neste 

termo, sendo vedado, ainda, ao permissionário, transferir a permissão, locar, sublocar, ceder ou 

emprestar o imóvel, ainda que parcialmente; 

 

8.8. É expressamente vedada a realização de shows, bailes, matinés e outros eventos artísticos 

ou musicais nos locais concedidos, salvo com expressa autorização da Direção da Companhia 

Concedente. 

 

9.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

9.1. Só poderão ser efetuadas benfeitorias no espaço físico cedido, mediante prévia e escrita 

autorização da concedente; 

 

9.2. Os licitantes interessados poderão vistoriar previamente os locais objeto da concessão, por 

representante legal devidamente qualificado para esse fim para que se tenha um melhor conhecimento 

do escopo dos serviços. Embora seja recomendada, a vistoria deverá ser facultativa, amparado pelo 

princípio da razoabilidade sendo um direito do licitante e não uma obrigação; 

 

10. DAS PENALIDADES: 

 

10.1. A Concessionária estará sujeita a aplicação de multas em razão de falhas na execução do objeto 

conforme estabelecido no contrato de concessão a ser firmado oportunamente entre as partes; 

 

10.2. O fiscal do contrato registrará em registro próprio irregularidades de qualquer natureza, 

notificando imediatamente a Concessionária, a fim de legitimar a aplicação das eventuais multas. 
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10.3. O desatendimento ao disposto no item 8.8, poderá acarretar sanções administrativas inicialmente 

como, advertência por escrito, após o que, em caso de reincidência, a rescisão contratual sem direito 

a indenizações dos valores já remunerados à concedente. 

 

 

Águas de Chapecó – (SC), 16 de outubro de 2019. 

 

 

JATIR RAUL PILATTI 

DIRETOR PRESIDENTE 
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ANEXO II MINUTA DE CONTRATO 

 

COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 07/2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: “MAIOR OFERTA” 

 

A Cia Hidromineral do Oeste Catarinense - HIDROESTE, com sede na Rua Florianópolis, 92 – Centro, 

CEP: 89883-000 - Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, cadastrada no CNPJ sob 

nº. 83.675.512/0001-85, fone: (49) 3339 0661, doravante denominada CONCEDENTE, por intermédio 

de seu Diretor Presidente, Jatir Raul Pilatti, brasileiro, divorciado, 131.932.799-00, RG n.º 105.907-

SSP/SC,  residente e domiciliado na Rua Henrique Mohr, n.º 21 – Casa – Centro – Município de Águas de 

Chapecó SC, CEP- 89883-000  e a empresa xxx, CNPJ xxx, sediada à xxx, doravante denominada 

CONCESSIONÁRIA, neste ato representada por xxx, portador(a) da Carteira de Identidade xxx e 

do CPF xxx; considerando o resultado do Processo de Licitação nº07/2019, pregão presencial nº. 

06/2019, firmam o presente Contrato de Concessão Administrativa de Uso, mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:    

 

1.1 – O presente Termo tem por objeto concessão administrativa de uso de espaço físico 

destinado único e exclusivamente à exploração comercial relacionada a atividade descrita no 

item 01 – 02 – 03, do termo de referência – Anexo I, que integra a presente avença.  

ITEM ESPECIFICAÇÃO Valor unitário anual 

01 BAR DO TRAPICHE, localizado na entrada do Balneário da Hidroeste, com uma 

área aproximada de 242,67 m2, onde poderão ser comercializados produtos 

alimentícios em geral, bebidas e demais produtos do ramo de bares e 

restaurantes.  

OBS. Posse imediata do imóvel após assinatura do contrato e pagamento  

do valor. 

 

R$ ……. 

02 

 

BAR ESTÂNCIA localizado na Rua Florianópolis, 40 – Centro, na entrada do 

CAMPING, em frente ao portal de acesso à HIDROESTE, com área aproximada 

de 180m².  

OBS. Posse do imóvel a partir do dia 06 de dezembro de 2019, término 

do contrato existente e após assinatura do contrato e pagamento  do valor. 

R$ ….. 

03 BAR DA PISCINA localizado na área interna do parque da HIDROESTE, com 

uma área aproximada de 156m2, sem nenhum equipamento, onde poderão ser 

comercializados produtos alimentícios em geral, bebidas e demais produtos do 

ramo de bares e restaurantes. 

OBS. Posse do imóvel a partir do dia 06 de dezembro de 2019, término 

do contrato existente e após assinatura do contrato e pagamento  do valor. 

R$ ….. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO: 

 

2.1 – A concessão de uso destinar-se-á à exploração comercial, única e exclusivamente, de 

_________________________, nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo I do 

edital. 
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2.2 – Nenhum vínculo de natureza empregatícia terá a concessionária e seus empregados com a 

Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense - Hidroeste, ficando, ainda, por conta da concessionária 

as despesas com taxas, tributos e demais despesas decorrentes da utilização do espaço ou da 

atividade. 

 

2.3 – A concessionária deverá observar rigorosamente as normas da concedente no que se refere às 

instalações, conservação e limpeza, segundo o Termo de Referência para instalação do (local) 

_______________ nas dependências do parque da empresa; 

 

2.4 – A concessionária responderá civil e criminalmente pelos prejuízos causados ao imóvel ou a 

frequentadores das instalações a que der causa ou seus empregados; 

 

2.5 – A concessionária compromete-se ainda a: 

 

a) providenciar as licenças e seguros obrigatórios por lei; 

 

b) assegurar o acesso ao local cedido aos servidores da Companhia encarregados da verificação do 

cumprimento das cláusulas do presente termo e dos fiscais, devidamente identificados, dos órgãos 

responsáveis pela fiscalização das atividades desenvolvidas; 

 

c) não deixar no local caixas ou embalagens de modo ostensivo que comprometam a boa aparência do 

local. 

 

2.6 – Ao iniciar suas atividades a concessionária deverá apresentar uma relação com todos os aparelhos, 

equipamentos e móveis de sua propriedade que serão utilizados no local. 

 

2.7 – A concessionária deverá manter a qualidade dos gêneros comercializados, de acordo com as 

normas nutricionais e condições sadias de fornecimento. 

 

2.8 – A concessionária deverá fornecer amostras dos gêneros comercializados, para controle de 

qualidade, sempre que solicitado pela fiscalização da Companhia licitante. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Termo de Referência 

 

3.1 – Todas as cláusulas e partes do Termo de Referência, anexo I do edital, são parte do presente 

contrato, independente de transcrição. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO: 

 

4.1 – A concessionária deverá permitir o livre acesso do fiscal do contrato designado pelo Diretor 

Presidente e de órgãos ou entidades federais, estaduais e municipais, devidamente identificados, 
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independentemente de comunicação prévia das visitas, objetivando a fiscalização do cumprimento das 

cláusulas deste Contrato e das normas legais relacionadas com as atividades desenvolvidas. A 

concessionária deverá corrigir rigorosamente dentro do prazo estabelecido pela fiscalização da 

concedente ou pelos órgãos federais, estaduais e municipais as imperfeições encontradas. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO: 

 

5.1 – Como contrapartida, a concessionária pagará à concedente anualmente, a importância de R$ 

xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), acrescidos da Taxa de Uso de Energia Elétrica e Água, cuja titularidade 

o Concessionário deverá assumir para si tão logo firmado o contrato de concessão; 

 

5.2 – O pagamento se fará à vista, em parcela única, na assinatura do contrato de concessão, 

mediante depósito em conta corrente de titularidade da Companhia Hidromineral do Oeste 

Catarinense – Hidroeste, junto à Agência local da Cooperativa SICOOB, nº. 3069, conta corrente 

nº. 177844-7. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE: 

 

6.1 – Em caso de prorrogações contratuais, os valores contratuais serão reajustados a cada período 

de 12 (doze) meses, pela variação do INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 

 

6.1.1 - Na falta  do  INPC  –  IBGE,  Índice Nacional  de Preços  ao Consumidor do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, a CONTRATANTE adotará outro índice que venha a ser regulamentado 

pelo Governo Federal; 

 

6.2 - No caso de sobrevir norma regulamentar alterando a periodicidade de reajuste do preço 

anual , o contrato a ser firmado com a licitante vencedora se adaptará, de pronto, 

independentemente de formalização de Termo Aditivo, à nova sistemática baixada; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA: 

 

7.1 - A vigência deste Contrato de Concessão Administrativa de Uso, será de 12 (doze) meses, a partir 

da data de sua assinatura, podendo, no interesse da Companhia, ser prorrogado, com a anuência do 

CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA, por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) 

meses, desde que exista adequabilidade das condições e dos preços, tendo início e vencimento em 

dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 

7.2 - A CONCESSIONÁRIA receberá ofício solicitando a manifestação do interesse de renovação do 

Contrato, caso seja de interesse da Administração da Companhia, com antecedência de 60 (sessenta) 

dias do término do Contrato. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

 

8.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

8.2 – Unilateralmente pela CONCEDENTE; 

8.3 – Por acordo das partes. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS E PENALIDADES: 

 

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da falta e garantida 

à 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 por escrito; 

b) multa de 1% (um por cento) do valor contratual por dia de atraso, no caso de retardamento, sem 

justa causa, do início dos trabalhos contratados; 

c) multa de 1% (um por cento) do valor contratual por dia de paralisação, sem prejuízo das demais 

cominações, no caso de paralisação da execução do contrato, sem justa causa, por mais de 5 (cinco) 

dias úteis e no máximo de 7 (sete) dias consecutivos; 

d) multa de até 1% (um por cento) do valor contratual, em caso de inobservância das demais cláusulas 

do Contrato; 

e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a COMPANHIA 

HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE-HIDROESTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a COMPNHIA HIDROMINERAL DO 

OESTE CATARINENSE - HIDROESTE, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

consoante inciso IV, Art. 87 da Lei Nº. 8.666/93; 

 

9.2 - A CONCESSIONÁRIA será notificada da aplicação da multa e a partir da notificação terá o 

prazo de 5 (cinco) dias para recolher a importância correspondente em nome da CONCEDENTE, 

assegurado o direito de defesa de que trata o parágrafo 2º. (segundo), do artigo 87, da Lei Nº. 

8.666/93. 

 

9.3 - Fora deste prazo à multa será cobrada em dobro e a CONCESSIONÁRIA, suspenderá os 

pagamentos até o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo correção ou atualização 

dos valores do pagamento suspenso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RECISÃO: 

 

10.1 – São causas da Rescisão deste Contrato: 

 

10.1.1- A CONCEDENTE poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, 

independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante 

enunciados, bastando para isso comunicar a CONCESSIONÁRIA sua intenção, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias: 
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a) o não cumprimento pela CONCESSIONÁRIA das cláusulas contratuais, especificações, serviços ou 

prazos; 

b) o cumprimento irregular pela CONCESSIONÁRIA das cláusulas contratuais, especificações, 

serviços ou prazos; 

c) o desatendimento pela CONCESSIONÁRIA das determinações regulares da autorizada designada 

para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

d) razões de interesse do serviço público. 

 

10.1.2 - A CONCEDENTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, 

independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir 

enunciados: 

a) o atraso injustificado no início dos serviços; 

b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços da CONCESSIONÁRIA, em decorrência 

de violação de disposições legais vigentes; 

c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação a CONCEDENTE; 

d) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, à cessão ou transferência, 

total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 

e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma individual; 

h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 

CONCEDENTE, prejudique a execução do contrato; 

i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a 

insolvência do contrato. 

 

10.1.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONCESSIONÁRIA, serão 

observadas as seguintes condições: 

 

a) a CONCESSIONÁRIA não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será 

responsável pelos danos ocasionados, cabendo a CONCEDENTE aplicar as sanções contratuais e legais 

pertinentes; 

b) a CONCESSIONÁRIA terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que 

aprovado pela CONCEDENTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados a 

CONCEDENTE; 

c) em qualquer caso, a CONCEDENTE reserva-se o direito de dar continuidade aos serviços através 

de outras empresas, ou da forma que julgar mais conveniente; 

d) caso a CONCEDENTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, 

reduzir ou suspender a execução dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas 

pendentes, até que a CONCESSIONÁRIA cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

 

10.2 - Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial: 
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10.2.1 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 

a) a supressão, por parte da CONCEDENTE, dos serviços ou fornecimento, acarretando modificação 

do valor inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, 

em seu artigo 79 da Lei Nº. 8.666/93; 

 

10.3 - Rescisão do Contrato em Virtude de Força Maior: 

 

10.3.1 - Tanto a CONCEDENTE como a CONCESSIONÁRIA poderão rescindir este Contrato em caso 

de interrupção na execução dos serviços por um período maior que 30 (trinta) dias, em virtude de 

força maior, conforme definido no artigo 1058 do Código Civil Brasileiro, regularmente comprovado e 

impedido da execução deste Instrumento Contratual. 

  

10.3.2- Sempre que uma das partes julgarem necessário invocar motivo de força maior deverá fazer 

imediata comunicação escrita a outra, tendo esta última um prazo até 05 (cinco) dias da data de seu 

recebimento para contestar, ou reconhecer os motivos constantes da notificação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 

 

11.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e parafiscais, inclusive os de natureza 

previdenciária, social e trabalhista, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, 

decorrentes da celebração deste Contrato, ou da execução, correrão única e exclusivamente por conta 

da CONCESSIONÁRIA. 

 

11.1.1- Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a manter-se inteiramente em dia com as contribuições 

previdenciárias, sociais e trabalhistas. Deverá mensalmente apresentar cópia dos comprovantes de 

recolhimento, em qualquer tempo, a existência de débito proveniente do não recolhimento dos mesmos, 

por parte da CONCESSIONÁRIA, fica a CONCEDENTE autorizada a suspender a concessão, até que 

fique constatada a plena e total regularização de sua situação. 

 

11.2- Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou parafiscal, após a data 

limite de recebimento e abertura da proposta, será objeto de entendimento entre a 

CONCESSIONÁRIA e a CONCEDENTE. 

 

11.3 - A CONCESSIONÁRIA responderá a todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer 

em consequência da execução dos serviços contratados, os quais não importam em vinculação laboral 

entre a CONCEDENTE e o empregado envolvido, que mantém relação empregatícia com a 

CONCESSIONÁRIA, empregadora na forma do disposto no Art. 2º da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

 

11.3.1 - Caso haja condenação da CONCEDENTE, inclusive como responsável solidária, a 

CONCESSIONÁRIA, reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial. 
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11.4 – É obrigação da CONCESSIONÁRIA manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade por ele assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

11.5 A CONCESSIONÁRIA fica obrigada ao pagamento das contas de luz (CELESC) e água (CASAN), 

incidentes sobre o estabelecimento, e ao término do contrato, solicitar o desligamento, deixando as 

contas pagas e em dia, entregando a HIDROESTE os respectivos comprovantes. 

 

11.6. fica a CONCESSIONÀRIA responsável pela retenção do ISSQN sobre o valor total do 

contrato junto ao poder público municipal ou outro que vier a incidir encima do mesmo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

12.1- É compromisso da CONCESSIONÁRIA zelar e fazer o que for necessário para manter o local 

explorado limpo, organizado, com totais condições de acolher os clientes/turistas, tanto em relação a 

banheiros, coleta de lixo e, principalmente, manter os utensílios, louças, copos e cozinha em condições 

higiênicas determinadas pela Saúde Pública Municipal. 

 

12.2 - Deverá a CONCESSIONÁRIA obedecer e fazer obedecer ao direito ao descanso noturno, 

diariamente: das 23h às 07h. Tal exigência não significa que o estabelecimento deva fechar, ao 

contrário, desde que respeitado o período de descanso de terceiros. 

 

12.3 - Quanto à transferência de contrato ou sublocação, fica expressamente proibido. 

 

12.4 - É expressamente vedada a realização de shows, bailes, matinés e outros eventos artísticos 

ou musicais nos locais concedidos, em quaisquer horários, salvo com expressa autorização da 

Direção da Companhia Concedente. 

 

12.5 - A CONCESSIONÁRIA deverá ter especial atenção no atendimento ao público, durante os finais 

de semana/feriados/carnaval, pois nestas oportunidades o público aumenta, e o movimento é bastante 

intenso. 

 

12.6 - No caso de ocorrências de abusos/brigas, ou divergências no local objeto deste, por culpa 

comprovada da CONCESSIONÁRIA, poderá, julgando necessário a CONCEDENTE, rescindir de pleno 

direito o presente contrato, mediante notificação competente. 

 

12.7 - A desistência injustificada do contrato, pela CONCEDENTE acarretará multa equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do valor correspondente ao da licitação; se a CONCESSIONÁRIA desistir, 

deverá de igual forma ressarcir a HIDROESTE com esse mesmo valor e nas mesmas condições, à vista, 

sem prejuízo de indenizações por danos causados ao prédio licitado. 

 

12.8 - No caso de ocorrer algum acidente/sinistro dentro da área em que estiver atuando/explorando, 

é a CONCESSIONÁRIA a única responsável, ficando eximida de qualquer despesa/responsabilidade a 

CONCEDENTE. 
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12.9 - Em caso de enchentes que venham atingir as instalações e interromper as atividades habituais 

da CONCESSIONÁRIA, poderá ser prorrogado este contrato, oportunizando o restabelecimento das 

normais e anteriores condições do local. 

 

11210 - Não existe qualquer vínculo empregatício entre a CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, 

ratificando-se que todos os encargos quanto á contratação de pessoal, imposto, taxas, licenças, 

salários e legalizações junto aos órgãos competentes, são de responsabilidade exclusiva da 

CONCESSIONÁRIA, ficando responsável de entregar mensalmente cópia dos comprovantes de 

recolhimentos para a CONCEDENTE. 

 

12.11 - A CONCESSIONÁRIA compromete-se a tudo fazer para dar o melhor atendimento possível 

aos turistas/clientes e visitante, mantendo a ordem, bons costumes, moralidade, higiene e a 

manutenção do local, o que reverterá em seu próprio benefício, como também, praticar os preços 

compatíveis com o mercado local. 

 

12.12 - Faz parte integrante deste, a proposta anexa, firmada pela CONCESSIONÁRIA como também 

o Edital de Licitação Processo nº07/2019, Pregão Presencial nº 06/2019 e o Termo de Referência que 

regeu o certame. 

 

12.13- Aplica-se ao contrato, especialmente aos casos não previstos no presente, as disposições 

contidas no Código Civil Brasileiro, que regulam a matéria referente aos contratos e distratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO FORO: 

 

12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Carlos – Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas ou 

omissões advindas deste, renunciando-se as partes a outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Assim, justos e contratados as partes, prometem cumprir o aqui avençado em todos os seus termos, 

bem como o contido no Edital Licitatório nº 07/2019, Pregão Presencial nº06/2019, por si e seus 

herdeiros, que vai por ambos e testemunhas, devidamente assinado, em duas vias de igual teor e forma, 

para que surta seus mais legais e desejados efeitos. 

 

Águas de Chapecó/SC, XX de XXXXXXXXX de 2019. 

 

 

CONCEDENTE CONCESSIONÁRIA 

JATIR RAUL PILATTI XXXXXXXXXXXXXXX 

Diretor Presidente Representante Legal 

 

Testemunhas: 

Ass.: Ass.: 

Nome: Nome: 
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CPF: CPF: 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ME/EPP 

 

COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 07/2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: “MAIOR OFERTA” 

 

 

(Nome da Empresa),  CNPJ  nº.      , sediada na (endereço completo), 

declara, sob as penas da Lei, ser Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos termos 

da legislação vigente, em especial no que tange ao conceito trazido pelo artigo 3º. da 

Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar. 

 

 

Local e data 

 

 

____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

*** ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO 

CREDENCIAMENTO, FORA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E 

HABILITAÇÃO ***
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 07/2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: “MAIOR OFERTA” 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ nº.      , sediada na (endereço completo), 

declara, nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002, para efeito de 

participação no processo licitatório pertinente ao Processo de Licitação nº07/2019 e 

Pregão Presencial nº. 06/2019, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

constantes do edital que rege o certame. 

 

 

Local e data 

 

 

____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

*** ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO 

CREDENCIAMENTO, FORA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E HABILITAÇÃO 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 

 

COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 07/2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: “MAIOR OFERTA” 

 

(Nome da Empresa), CNPJ nº. _____, sediada na (endereço completo), 

declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 

independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial 

ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

7 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 

da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 

outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do 

objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

Local e data 

____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NO ATO DO CREDENCIAMENTO 

(FORA DOS ENVELOPES) 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA (somente para 

empresas que optaram pela vistoria técnica) 

 

COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 07/2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: “MAIOR OFERTA” 

 

 

Nesta data compareceu na Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense, o(a) 

representante  da empresa __________________o(a) 

Senhor(a)________________________, portador do CPF nº. 

__________________________, para proceder à vistoria no local destinado a 

concessão de uso para funcionamento do (estabelecimento), ficando ciente de todas 

as condições e peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, 

preparação de proposta e execução do objeto, referente ao Processo de Licitação 

nº07/2019, Pregão Presencial nº. 06/2019, bem como das adequações necessárias para 

o pleno desenvolvimento das atividades. 

 

 

Águas de Chapecó – (SC) ______ de __________ de 2019. 

 

 

Representante 

Empresa 

 

 

Jatir Raul Pilatti 

DIRETOR PRESIDENTE 

 

* ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NO ATO DO 

CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES)
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE 

ATIVIDADE E ADEQUAÇÕES (somente para empresas que optaram 

por não realizar a vistoria técnica) 

 

COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 07/2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: “MAIOR OFERTA” 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ nº. _______ , sediada na (endereço 

completo), declara, sob as penas da Lei, que assume a responsabilidade de 

executar a atividade, bem como, se for o caso, as adequações necessárias na 

área sob concessão para o pleno desenvolvimento da mesma, em conformidade 

com todas as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos 

 

 

Local e data 

 

 

____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NO ATO DO 

CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES)
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ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 07/2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: “MAIOR OFERTA” 

 

A: Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense - Hidroeste 

 

  Apresentamos a V. Sa. nossa proposta para a utilização do 

espaço  destinado ao funcionamento do(a) ______________________, pelo 

preço anual de R$ _______________ (por extenso) 

 

    Declaramos ciência que além do valor proposto acima, 

a empresa pagará as taxas pelo fornecimento de água e luz, em conformidade 

com o edital e seus anexos. 

 

    Informamos que o prazo de validade de nossa 

proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da 

licitação.   

    Caso nos seja adjudicado o objeto da presente 

licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no 

instrumento convocatório, indicando para esse fim o Sr. __________   ,  

Carteira de Identidade nº.     expedida em  / / , Órgão Expedidor   , CPF nº   

,  E-mail     , fone   , como representante legal desta Empresa. 

 

    Finalizando, declaramos que temos pleno 

conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena 

concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus 

anexos. 

    Atenciosamente, 

 

Local e data 

 

____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Empresa: 

CNPJ: 

 

*** ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO DENTRO DO 

ENVELOPE DE PROPOSTA ***
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

IMPEDITIVOS 

 

COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 07/2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: “MAIOR OFERTA” 

 

 

 

Nome da Empresa), CNPJ nº.__________, sediada na (endereço 

completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem 

fatos impeditivos para sua habilitação no Processo de licitação nº07/2019, 

pregão  presencial  nº. 06/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

Local e data 

 

____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Empresa: 

CNPJ: 

 

 

*** ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER COMPOR O ENVELOPE DE 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ***
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CNPJ N. º 83.675.512/0001-85 – FONE N. º  0xx49-3339-0661 – Cep – 89883-000 

Rua Florianópolis, 92 – Águas de Chapecó – SC. 
 

 

ANEXO X – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 

COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 07/2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: “MAIOR OFERTA” 

 

 

 

 

    (Nome da Empresa), CNPJ nº.      , sediada na (endereço 

completo), declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 

de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e 

sob as penas impostas pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação 

pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não empresa menor de dezesseis anos. 

 

    Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição 

de aprendiz (  ). 

 

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

 

Local e data 

 

____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Empresa: 

CNPJ: 

 

 

***ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ COMPOR O ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO*** 

 


