
 

 
 

______________________________________________________________________________  
DITAL Nº 481/12 – CONC. PÚBLICA Nº  008/12 – PERMISSÃO DE USO “LANCHONETE” 

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/12 
PROCESSO Nº 40935/12 
OBJETO: PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO PARA A EXPLORAÇÃO DA LANCHONETE DO ZOOLÓGICO 
MUNICIPAL 
 

Empresa _________________________________ 

Pessoa para contato: _________________________________ 

Endereço: ______________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________________ 

Cidade: Bauru Estado: SP 

Telefone: __________________________ 

Recebemos através do acesso à página www.bauru.sp.gov.br → Licitações – Licitação Concorrência Pública, o 
impresso cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

            Local: ________________, _____ de _____________ de _________. 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura 

 
Senhor Licitante, 
 
Visando comunicação futura entre a Divisão de Licitação deste Município e essa Empresa, solicitamos o 
preenchimento do recibo de entrega do edital e envio ao Setor Responsável por e-mail: 
mariasoares@bauru.sp.gov.br  e compras@bauru.sp.gov.br  
 
A não remessa do recibo exime a Divisão de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

Prefeitura Municipal de Bauru 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Edital de Licitação n.º  481/12  

 

Processo nº 40935/12 

Concorrência Pública nº 008/12 

 

 

O Município de Bauru, por sua Divisão de Licitação, torna público, a quem interessar possa, que fará realizar licitação 
pública, na modalidade Concorrência Pública Público - TIPO MAIOR OFERTA, regida pela Lei Federal n.º 8.666/93 
e, as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94, 9.854/99, e demais legislações pertinentes, objetivando a  
permissão de uso de bem público para a exploração da lanchonete do Zoológico Municipal, em conformidade com 
as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.  

Para ser admitido a presente Concorrência, na condição de Licitante, deverá o interessado protocolar e entregar, na 
Secretaria Municipal da Administração - Divisão de Licitações, sito na Av. Dr. Nuno de Assis n.º 14-60 - 1º andar - Jd. 
Santana na cidade de Bauru, estado de São Paulo, cep 17.020.310, até às 15hs (quinze) horas do dia 18(dezoito) de 
outubro de 2012, os envelopes a que se refere os itens 3.1(envelope 01 – habilitação) e 3.14 (envelope 02 – proposta)  
do Edital.  

A sessão pública de abertura dos envelopes referentes à documentação de habilitação será realizada às 15h (quinze 
horas) horas do dia 18(dezoito) de outubro de 2012, na sala de reunião da  Secretaria Municipal da Administração, 
sito na  Praça das Cerejeiras, 1-59 - 2º andar, Vila Noemy. 

O edital de licitação poderá ser adquirido junto à Divisão de Licitações – Seção de Gestão de Compras, até o dia 
17(dezessete) de outubro do corrente ano, localizada na Praça das Cerejeiras, 1-59 - 2º andar, Vila Noemy, ou pelo 
site www.bauru.sp.gov.br , a partir da primeira publicação do presente edital. 

 

 

I - OBJETO DA LICITAÇÃO: 

1.1.  A presente Concorrência Pública tem por objeto a permissão de uso de área de bem público para a exploração da 
lanchonete do Zoológico Municipal, localizada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros Km. 232, final da Av. 
Nações Unidas. 

 

II - CONDIÇÕES  E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividades pertinentes ao objeto da contratação que 
preencherem as condições de credenciamento e demais exigências constantes deste Edital e que satisfaçam as 
seguintes exigências: 

2.1.1. Ter previsto no objeto ou objetivo social, atividade pertinente com O OBJETO DA LICITAÇÃO. 

2.2. Os interessados deverão entregar no local, e até a data e hora indicadas no preâmbulo deste edital a documentação 
de habilitação e a proposta de preço, cada uma em envelope separado, opaco, fechado e inviolado ou lacrado, dirigido à 
Divisão de Licitações, na seguinte forma: 

 ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/12 

 (razão ou denominação social e endereço do licitante) 

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/12 

(razão ou denominação social e endereço do licitante) 
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2.3. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, terão tratamento diferenciado das demais, consoante, disposições 
constantes nos arts. 42 à 45 do mesmo diploma legal; 
 
 
III - ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL: 

 

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  

3.1. CAPACIDADE JURÍDICA (art. 28 da Lei n.º 8.666/93) 

a) Certificado de Registro Empresarial, no caso de firma individual, acompanhado de CPF e RG. 
b) Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores, no caso de 

inexistência de Contrato consolidado, devidamente arquivado no Registro de Empresas, em se tratando 
de Sociedades Empresariais, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado da ata arquivada da 
assembléia da última eleição da diretoria e no caso de Sociedades Simples, acompanhado de alterações. 
O contrato social deverá estar de acordo com a Lei Federal nº 10406/2002 (Código Civil) e, em se 
tratando de ME ou EPP, também deverá estar de acordo com a Lei Complementar nº 123/06; 

c) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 

 

3.2. REGULARIDADE FISCAL (art.29, da Lei n.º 8.666/93) 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito da Receita Federal e da Divida 
Ativa da União; 

d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito, referente ao ICMS, com a Fazenda 
Estadual; 

e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débito Mobiliário e Imobiliário com a Fazenda 
Municipal; 

f) Certidão Negativa de débito (C.N.D) ou  Positiva com Efeitos de Negativa do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS); 

g) Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas (CPDT), 
com os mesmos efeitos da CNDT – (site http://www.tst.jus.br/certidao). 

 

 

3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art.30, da Lei n.º 8.666/93) 

a) Um ou mais atestados de capacidade técnica pertinente e compatível com o que pretende fornecer, 
emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, indicando local, natureza, prazo e outros 
dados característicos da prestação de serviço, constando que cumpriu satisfatoriamente aos 
compromissos contratuais. 

 

3.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO  - FINANCEIRA (art. 31, da Lei n.º 8.666/93) 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios. 

b)  Somente serão habilitadas as licitantes que obtiverem solvência (S) igual ou maior a 01 (um) o qual 
será obtido com base nos dados constantes no balanço apresentado através da seguinte fórmula: 
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     S = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo). 

c)  Fica isento das letras “a” e “b” a empresa optante do sistema simples, sendo que neste caso a 
empresa deverá apresentar a Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, referente ao último 
exercício, acompanhada da declaração do Contador que é optante pelo sistema simples. 

d)  Certidão negativa de falência, concordata recuperação judicial e extrajudicial,  expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

3.5. Documentos Para Pessoa Física Apresentar Somente: 

3.5.1. Cédula de Identidade (RG); 

3.5.2. Prova  de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

3.5.3. Certidão Negativa de débito Mobiliário e Imobiliário com a Fazenda Municipal; 

3.5.4. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou 
sede da permissionária, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

3.5.5. Certidão execução cível. 

3.6.Caso as certidões apresentadas não registrem prazo de validade previamente estipulado pelo órgão emissor, serão 
consideradas válidas por 06 (seis) meses, contados da data de sua emissão. 

3.7. As certidões que aludem os itens 3.2 e 3.5, uma vez positivas, deverão estar acompanhadas do comprovante 
de pagamento da dívida a que se refiram, ou certidões de objeto e pé dos respectivos processos judiciais, a fim 
de demonstrar situação econômico-financeira que não onere a proponente; 

 

 

3.8.  SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS: 

 3.8.1 Fica isento da apresentação das documentações relacionadas nos itens 3.1, 3.2 e 3.3, o licitante que 
apresentar o Certificado de Registro Cadastral – C. R. C., emitido pela  Prefeitura Municipal de Bauru, com  
atualização dos documentos constantes no cadastro na data de abertura do envelope documentação, dando conta da 
obediência das exigências do art. 27 c/c  o art. 37 da Lei Federal nº 8666/93,  excluindo os documentos dos itens 3.3. 

3.9 Os interessados que não possuírem o Certificado de Registro Cadastral a que se refere o item anterior poderão 
apresentar, até 03 (três) dias antes da data prevista para entrega das propostas, toda a documentação necessária à 
obtenção do cadastramento nos arts. 27 a 31 da Lei Federal nº 8666/93, combinada com os arts 32 e 35 da legislação 
mencionada conforme determina o art. 22; § 2º do mesmo diploma legal. A relação de documentos encontra-se na 
Divisão de Licitação e no site  www.bauru.sp.gpv.br. 

 

 

3.10 - OUTRAS COMPROVAÇÕES NECESSÁRIAS ÀS LICITANTES PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS 

3.10.1. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita, no caso de licitante pessoa jurídica, pelo 
representante legal do licitante, e, no caso de pessoa física, pelo próprio licitante, assegurando que não possui sucursal, 
imóvel e nem presta serviço de tributação municipal na base territorial do Município de Bauru, conforme determina o art. 
1º, § 1º, da Lei Municipal n. º 5305, de 28 de novembro de 2005, se for o caso; ou seja, se a empresa não se enquadra 
nas hipóteses descritas (Anexo V). Caso contrário deverá ser apresentada a Certidão Negativa de Débitos Mobiliários e 
Imobiliários perante a Fazenda Municipal de Bauru, emitida pela Prefeitura Municipal de Bauru; 

3.10.2. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurado a 
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração (Anexo III).  

3.10.3. Declaração assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, de isenção ou de 
não incidência do ICMS, se for o caso e não for apresentada a certidão exigida na alínea “d”, do subitem 3.2, 
alínea “d” do edital (somente para pessoa jurídica); 

3.10.4. Declaração assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, de que a empresa 
ou a pessoa não possui imóvel ou é isenta do Imposto, se for o caso e não for apresentada a certidão imobiliária 
exigida na alínea “e”, do subitem  3.2. do edital ou subitem  3.10.1. do edital; 

   3.10.5. Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e na 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999 (Anexo IV)  somente para pessoa jurídica).  
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   3.10.6. Cada licitante poderá apresentar junto com a documentação de habilitação (envelope nº 01), carta em 
papel timbrado ou procuração, assinada por seu representante legal, designando uma pessoa para representá-la, 
credenciando-a com poderes perante à Comissão Permanente de Licitação, para todos os atos relativos ao presente 
procedimento, em especial para interpor  recursos ou desistir de sua interposição. Só terão direito a se manifestarem e 
rubricarem as propostas, bem como apresentarem reclamações ou recursos e assinarem a ata, os representantes 
previamente credenciados. 

  3.10.7. No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei 
Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal (item 3.2. do edital), mesmo que esta apresente alguma restrição; 

 3.10.7.1. Em havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 
(dois) dias úteis, a contar da do momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

 3.10.7..2 A não regularização da documentação, no prazo fixado acima, implicará decadência do direito de 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8666/93, sendo facultado a Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação; 

 3.10.7.3. A comprovação de que a licitante é microempresa ou empresa de pequeno porte far-se-á 
mediante a apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º da Instrução 
Normativa nº 103/07 do DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO-DNRC ou outro documento 
idôneo; 

3.11. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da 
matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as 
filiais. Caso a Empresa seja vencedora de algum lote, a aquisição será celebrada com a sede que apresentou a 
documentação; 

3.12. A documentação deverá ser apresentada no original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou autenticado por servidor da Administração, mediante a 
apresentação do respectivo original. Caso a documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita se for original, 
se for cópia deverá também ser autenticada; 

3.13. Todas as certidões deverão estar com seu prazo de validade vigente na data designada para a realização desta 
licitação, sendo que será confirmada na internet a validade e autenticidade das mesmas.  

 

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL 

3.14. A proposta comercial deverá ser apresentada em 01(uma) via, original, rubricada em todas as folhas e a última 
assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição 
Estadual ou CPF, em caso de pessoa física, endereço completo, número de telefone e fax; 

  3.14.1. A proposta escrita deverá conter ainda: 

a) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 90(noventa) dias, contados da abertura das 
propostas virtual. Caso não conste prazo de validade expresso, este será considerado como sendo de 90 
(noventa) dias; 

b) Especificação completa, conforme descrito no Anexo II deste Edital; 

c) Preço mensal proposto, em moeda corrente nacional, em algarismo ou por extenso, apurado à data de sua 
apresentação. Nos preços propostos deverão estar incluídos além do lucro, todas as despesas e custos; 

d) O valor mínimo da proposta de aluguel mensal deverá ser de R$ 2.932,75 (dois mil e novecentos e 
trinta e dois reais e setenta e cinco centavos). 

e) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

f) Dados (nome, RG e CPF) do representante legal da empresa, designado para eventual e posterior  
assinatura do termo de permissão, juntando ainda instrumento de mandato, se for o caso do termo ser 
assinado por  procurador com poderes para tanto; 

3.15   Atendidos todos os requisitos, será(ao) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer(em) o MAIOR 
PREÇO. 
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IV - DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar desta Licitação, toda e qualquer firma individual, empresa, regularmente estabelecida no 
País, que seja especializada e credenciada no objeto desta licitação ou pessoa física e que satisfaça todas as exigências, 
especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos; 

4.2. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, terão tratamento diferenciado das demais, consoante, disposições constantes nos 
arts. 42 à 45 do mesmo diploma legal. 

4.3 Encontram-se impedidos de participar do presente certame os interessados que: 

4.3.1.1. Estejam cumprindo as sanções dos inc. III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8666/93, com suas 
alterações posteriores. 

4.3.1.2. Encontrem-se sob regime de falência decretada, concordatários, ou em processo de Recuperação 
Judicial ou Extrajudicial. 

4.3.1.3. Tenham sido declarados inidôneas  por qualquer órgão público federal, estadual ou municipal; 

4.3.1.4. Funcionem sob regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras com 
subcontratação ou formas assemelhadas; 

4.3.1.5. Sejam Isoladamente, em Consórcio, são responsáveis pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou dos quais autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

4.3.2.  Servidores ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

4.4. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa licitante, sob pena de vir a ser  
responsabilizada  administrativa e penalmente, de acordo com a legislação vigente. 

4.5. Serão considerados para efeitos de alcance da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a dois anos, apenas perante os órgãos, entidades 
e unidades administrativas concernentes ao Poder Público que lhe aplicou a sanção, consoante definição encartada na 
própria Lei de Licitações, em seu art. 6º, inciso XII. 

 

V - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO9 

5.1. Entrega dos envelopes DOCUMENTAÇÃO,  PROPOSTA E  CREDENCIAL: 

 5.1.1. Os envelopes n.º 01 e n.º 02, concernentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
COMERCIAL, respectivamente, deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitações, que os receberá no local, 
até a data e hora e nas condições  estabelecidas neste edital; 

5.1.2.  O documento relativo ao credenciamento (Anexo I), deverá ser entregue à Comissão Permanente de 
Licitações, separadamente dos envelopes previstos no subitem anterior, acompanhado de documento que identifique o 
credenciado, diretor ou sócio proponente, ou preposto, devendo, no caso de prepostos, mencionar os poderes a que está 
investido, sendo que para desistência de interposição de recursos, tal poder deverá ser expresso; 

5.1.2.1. O documento de credenciamento será retido pela Comissão Permanente de Licitações e juntado ao 
processo licitatório; 

5.1.2.2. O documento relativo ao credenciamento deverá ser apresentado em original ou por qualquer processo 
de cópia, desde que autenticado por cartório competente, ou por servidor da Administração. 

 

VI - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

6.1. A presente Concorrência será processada e julgada de acordo com procedimento estabelecido pelo art. 43 da Lei 
Federal nº 8666/93 e suas alterações. 

 6.1.1. Abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO: 

 6.1.1.1. Uma vez aberto o envelope e iniciada a análise da “DOCUMENTAÇÃO” não serão admitidos proponentes 
retardatários e nem serão permitidas quaisquer retificações ou inclusões de documentos; salvo os expressamente 
solicitados pela Comissão,  

 6.1.1.2. Os documentos contidos nos envelopes n. º 01 DOCUMENTAÇÃO  serão examinados e rubricados pelos 
membros da Comissão, bem como pelos proponentes ou seus representantes credenciados; 
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 6.1.1.3. Qualquer manifestação feita durante a fase de abertura do envelope n.º 01 (DOCUMENTAÇÃO), o será 
através de pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, sendo inserida em ata, que será assinada pelos 
membros da Comissão,  pelos proponentes ou seus credenciados; 

 6.1.1.4. Os envelopes contendo a “PROPOSTA” de empresas inabilitadas ficarão à disposição das mesmas após 
o transcurso dos prazos de recurso e a publicação do resultado no Diário Oficial do Município; 

 6.1.1.5. A Comissão Permanente de Licitações, ou autoridade superior, poderá em qualquer fase da licitação 
promover diligências destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 

 6.1.1.6. A Comissão Permanente de Licitações reserva-se no direito de revogar, anular, adquirir no 
todo ou em parte ou rejeitar todas as propostas, sem que caiba aos participantes direito a qualquer 
indenização, desde que justificadamente haja conveniência administrativa e por razões de interesse 
público; 

           6.1.1.7. A publicidade das decisões da Comissão Permanente de Licitações far-se-à mediante 
publicação no Diário Oficial do Município de Bauru, nos moldes do art. 109, § 1º da Lei Federal n.º 
8666/93, com as alterações da Lei Federal n.º 8883/94.  

 6.1.2. Critérios para julgamento da documentação: 

 6.1.2.1. Serão inabilitados da presente licitação os participantes que: 

  6.1.2.1.1. Apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras, entrelinhas, 
cancelamentos em partes essenciais, sem a devida ressalva; 

  6.1.2.1.2. Não atenderem ou preencherem as condições exigidas neste edital (Das Restrições e 
Condições  de Participação). 

     6.1.2.2. Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para apresentação de nova documentação, escoimada da causa que ensejou a inabilitação. 

 

6.1.3. Abertura do envelope PROPOSTA: 

 6.1.3.1. Os envelopes PROPOSTA das proponentes habilitadas serão abertos pela Comissão Permanente de 
Licitações no mesmo local mencionado no preâmbulo do edital, após o resultado da fase de habilitação, se houver 
desistência expressa de interposição de recursos, ou depois de decorrido o prazo para interposição de recursos ou 
julgados os interpostos, e com data e horário comunicado através da imprensa oficial; 

6.1.3.2. Uma vez abertas as propostas, imutáveis e acabadas, não serão admitidas quaisquer providências 
posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades 
previstas neste edital; 

6.1.3.3. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, 
bem como pelos proponentes ou seus representantes presentes e será procedida a sua leitura. 

6.1.3.4. Qualquer manifestação feita durante a fase de abertura do envelope n.º 02 “PROPOSTA”, o será através 
de pessoas devidamente credenciadas pela empresa proponente, devendo toda e qualquer declaração pertinente constar 
da ata que será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e pelos proponentes; 

6.1.3.5. 6.1.3.5. A Comissão Permanente de Licitações, designada pela autoridade competente Portaria 
GP n.º 037/12 na forma do disposto no art. 51, caput, da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações, procederá 
a classificação das propostas das licitantes habilitadas, julgando pelo critério de maior oferta. 

 

6.1.4. Critérios para julgamento da PROPOSTA: 

 6.1.4.1. Desclassificação: 

 6.1.4.1.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Estiverem em desacordo com o edital; 

b) Não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa; 

c) Apresentarem preços abaixo dos praticados no mercado ou com taxas excessivas; 

d) Apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis, verificadas de acordo com o disposto no § 1º do art. 48 
da Lei Federal n.º 8666/93, alterado pela Lei Federal n.º 9648/98. 

 6.1.4.1.2. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 
(oito) dias úteis para apresentação de outra, escoimada da causa que ensejou a desclassificação. 
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6.1.4.2. Classificação: 

6.1.4.2.1. Após o exame das propostas a Comissão Permanente de Licitações fará a 
classificação, levando em conta exclusivamente o maior preço unitário das que atendam integralmente o 
Edital: 

a) A classificação se fará pela ordem decrescente, figurando em primeiro lugar na classificação a 
proposta contendo maior oferta apresentada; 

b) A maior oferta, (a qual deverá ser em REAL), nos termos  do inciso IV, do §1º, do  art.  45, da 
Lei Federal nº 8666/93 e inciso II, do art. 15 da Lei Federal nº 8987/95; 

c) No caso de absoluta igualdade de propostas apresentadas por duas ou mais licitantes, será 
escolhida a vencedora por meio de sorteio público ante a prévia convocação dos licitantes, 
conforme art. 45, § 2,º  da Lei Federal nº  8666/93 e suas alterações posteriores. A 
classificação se pela ordem decrescente de oferta; 

d) Em ocorrendo o empate previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, ou seja, quando o 
segundo classificado for empresa de pequeno porte ou microempresa e a proposta do mesmo 
for igual ou até 10% (dez por cento) inferior à proposta mais bem classificada (1º), a empresa 
de pequeno porte ou microempresa poderá apresentar proposta de preço superior àquela 
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

e) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na hipótese 
acima prevista, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte 
remanescentes com propostas de valor igual ou até 10%(dez por cento) inferior à proposta 
mais bem classificada (1º) na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

f) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo de até 10%(dez por cento) inferior à proposta 
mais bem classificada, será realizado sorteio entre elas para definição daquela que primeiro 
poderá apresentar a maior oferta; 

g) Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste subitem, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

h) O disposto neste item somente se aplicará quando a maior oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

i) A nova proposta deverá ser apresentada, em original ou cópia autenticada, por escrito e 
devidamente assinada, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da intimação para 
apresentação da mesma, sob pena de preclusão; 

 

 6.1.4.3. Da Adjudicação: 

6.1.4.3.1. O objeto da licitação será adjudicado às propostas classificadas, obedecida a ordem de 
classificação pelo critério da maior oferta. 

 

VII - DIVULGAÇÃO: 

7.1. A divulgação dos atos decorrentes deste procedimento licitatório, tendo como princípio a sua publicidade e levando-
se em conta a agilidade dos modernos meios de comunicação, será feito por: 

a) Telegrama  fax ou e-mail, com confirmação do recebimento; 

b) Comunicação direta aos interessados, via representantes presentes à reunião lavrado em ata; 

c) Publicação no Diário Oficial do Município, quando for expressa exigência legal. 

7.2. Os atos objetos de divulgação são os relativos à habilitação ou inabilitação de licitação, desclassificação ou 
classificação de propostas,  resultado do certame, anulação ou revogação da licitação, e demais ocorrências que afetem 
o desenrolar do processo, e possam influir na isenção dos procedimentos. 
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VIII - DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE PERMISSÃO. 

8.1. A adjudicatária deverá assinar o termo de permissão dentro de 15 (quinze) dias da convocação feita pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente. 

8.2. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente convocará a adjudicatária para assinar o termo de permissão, que 
deverá fazê-lo no prazo e nas condições estabelecidas, sob pena de decair do direito de contratação e incidir na multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor total de sua proposta, além de sujeitar-se a outras sanções previstas nas Leis Federais 
nº 8666/93 e 8883/94. 

8.3. Quando a adjudicatária não assinar o termo de permissão no prazo e condições estabelecidas, é facultado à 
Administração convocar as outras proponentes na ordem de classificação para fazê-lo com igual prazo e condições da 
proposta vencedora, ou ainda revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal 
8666/93 e item 8.1. deste edital. 

8.4. A Administração, em todo tempo e sem qualquer ônus ou responsabilidades para si, independente de ação, 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, poderá, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis à vencedora, 
rescindir o termo de permissão, baseada nas Leis Federais nº 8666/93 e 8883/94. 

 

IX- SANÇÕES PARA INADIMPLÊNCIA 

9.1. No caso de  atraso injustificado na execução do termo de permissão ou de sua inexecução parcial, o Município de 
Bauru reserva-se o direito de rescindir o termo e aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5  
(cinco) dias sobre o valor do termo, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8666/93, quais 
sejam: 

 9.1.1. Advertência; 

 9.1.2. Multa de 03(três) parcelas do valor do termo de permissão em caso de rescisão unilateral; 

 9.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; 

9.1.4. Declaração de inidoneidade de licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

8.2. A licitante vencedora, depois de cientificada pelo Município de Bauru da imposição de qualquer penalidade, poderá 
apresentar no prazo de 10 (dez) dias, por escrito, sua defesa, para decisão. O Município de Bauru se reserva o direito de 
julgar, a seu inteiro juízo e critério, em igual prazo. 

 

X - DOS RECURSOS. 

10.1. Dos atos da Administração praticados na presente Concorrência, cabem os recursos previstos no art. 109 da Lei 
Federal n.º 8666/93 no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar  intimação do ato, os quais, se interpostos, deverão 
observar o disposto nos incisos e parágrafos do mesmo artigo e terão efeito suspensivo. 

10.2. Os recursos deverão ser protocolados na - Divisão de Licitações aos cuidados da Comissão Permanente de 
Licitação, em duas vias sendo a segunda via devolvida no ato, como recibo. 

10.3. O prazo para interposição dos recursos é de 05(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato e seu efeito será 
suspensivo. 

10.4. Não serão considerados os recursos que se baseiam em aditamento ou modificações da proposta, bem como sobre 
matéria já decidida em grau de recurso. 

10.5. Interposto o recurso, dele será dada ciência às licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05(cinco) dias úteis; 

10.6. É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria pela mesma empresa; 

10.7. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por escrito, aos interessados. 

 

XI - DO PAGAMENTO: 

11.1. A presente concessão é onerosa, em decorrência da Lei Municipal nº 4797, de 13 de fevereiro de 2002, 
alterada pela Lei Municipal nº 4858, de 02 de julho de 2002. 
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11.2. Pelo uso do espaço, a concessionária pagará mensalmente, R$ 0,00 (   reais), conforme proposta 
apresentada no processo licitatório referente ao Edital de Licitações nº 153/12 e juntada às folha(s)     , do 
Processo Administrativo nº  35480/03. 
11.3. A Concessionária efetuará o pagamento mensal impreterivelmente até o 5º (quinto) dia do mês 
subseqüente, na agência da Caixa Econômica Federal, através de guia de recolhimento fornecida pela 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças.  

11.4. A Concessionária será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do presente Termo de Permissão. 

11.5. O valor mensal devido pela Concessionária será reajustado a cada 12(doze) meses, a contar da 
assinatura do presente termo de permissão, pela variação no período do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme determina o art. 1º do 
Decreto Municipal nº 9.620, de 06 de novembro de 2003 e, no caso de sua extinção, pelo índice que o suceder. 

 

XII - DO TERMO DE PERMISSÃO: 

12.1. O Termo de Permissão, reservado a lanchonete será pelo prazo de 03 (três) anos, contados a partir da assinatura 
do mesmo, podendo ser prorrogado por uma única vez pelo prazo de 02 (dois) anos, se houver conveniência para a 
Administração. 

12.2. Findo o prazo mencionado na cláusula anterior a Permissionária obriga-se a devolver a área ocupada pela 
lanchonete livre e desembaraçada de qualquer ônus. 

12.3. Os direitos e obrigações decorrentes da adjudicação do objeto licitado constarão do Termo de Permissão, elaborado 
de acordo com as exigências da Lei nº 8.666/93, cuja minuta faz parte integrante deste edital.  

 

XIII -  RESCISÃO ADMINISTRATIVA 

13.1. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de rescindir, a qualquer tempo o termo que vier a ser assinado, 
conforme art. 78 inc. I ao XIV da Lei Federal n.º 8666/93, e  também quando a fiscalização constatar: 

 13.1.1. Fraude comprovada; 

           13.1.2. Transferência, no todo ou em parte, do presente contrato sem autorização prévia do MUNICÍPIO. 
 

XIV - DA REVOGAÇÃO 

14.1 O Município reserva-se o direito de revogar, a qualquer tempo o termo de concessão que vier a ser 
assinado, desde que comunique a Concessionária com antecedência mínima de 30(trinta) dias. 

14.2. No caso de revogação da Concessão ora instituída, o Município não irá devolver qualquer valor recebido 
em pagamento, bem como não indenizará qualquer prejuízo decorrente do término da mesma, podendo 
realizar nova licitação. A área retornará ao uso do Concedente, concedendo-se a Concessionária o prazo de 
10(dez) dias para a desocupação do local. 
 

XV - CONDIÇÕES GERAIS: 

15.1. O funcionamento da lanchonete obedecerá o mesmo horário de atendimento ao público, sendo estipulado das 8:30 
às 16:00 horas de segunda a sexta-feira e das 08:00 às 17:00 horas de sábados, domingos e feriados, salvo alteração no 
horário de expediente no Zoológico Municipal. 

15.2. Antes do início do expediente, a licitante vencedora deverá providenciar a limpeza das ruas e retirada do lixo das 
lixeiras, num raio de 50m (cinqüenta metros) da lanchonete. 

15.3. A lanchonete deverá estar desocupada até as 16:30 horas durante a semana e até as 17:30 horas aos sábados, 
domingos e feriados. 

15.4. As instalações e equipamentos necessários ao funcionamento da lanchonete correrão por conta e risco da licitante 
vencedora e deverão receber num prazo máximo de 45 dias após a assinatura do termo, as reformas necessárias, para 
adequação as exigências da Secretaria Municipal da Saúde. 
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15.5. Somente será permitida a venda de bebidas em lata, com exceção de água mineral. 

15.6. A licitante vencedora não poderá  comercializar bebidas alcoólicas com exceção da cerveja. Poderá comercializar 
todos os produtos atinentes às lanchonetes, obedecendo os preços tabelados pelos órgãos públicos e na ausência de 
tabelamento, respeitando os preços médios do comércio local. 

15.7. A licitante vencedora deverá diariamente ter a disposição do público, no seu cardápio, no mínimo 3(três) tipos 
diferentes de pratos tipo  “executivo”, sendo um de carne vermelha, um de carne branca e um de massa. 

15.8.  É vedada a venda de Coco Verde in natura. 

15.9. O abastecimento de produtos na lanchonete, deverá ser realizado durante o seu horário de funcionamento, de 
segunda a sábado, obedecidas às normas do Zoológico. 

15.10. A licitante vencedora deverá fornecer mensalmente à Administração do Zoológico 200 sacos plásticos para lixo 
com capacidade de l00 litros. 

15.11. Não poderá a licitante vencedora ceder ou transferir a qualquer título esta permissão, sem prévia autorização 
escrita do Município. 

15.12. A licitante vencedora deverá providenciar até a assinatura do termo de permissão seu registro de comerciante,  se 
ainda não o tiver, nas repartições públicas competentes. 

15.13. Todos os resíduos provenientes de sua atividade deverão estar corretamente embalados, de acordo com as 
normas da Vigilância Sanitária, sendo que ao final do expediente os mesmos deverão ser depositados em local próprio, 
de acordo com indicação da Administração do Zôo. 

15.14. A licitante vencedora obriga-se pela manutenção, guarda e conservação do espaço, assumindo a responsabilidade 
por todos os fatos decorrentes do uso. 

15.15. Todo e qualquer edificação ou benfeitoria efetuada pela licitante vencedora, será de sua exclusiva 
responsabilidade, sendo vedada sua realização sem prévia anuência do Município e não será objeto de indenização por 
parte deste quando da devolução. 

15.16. Todos os funcionários da lanchonete deverão vestir uniforme próprio, visando sua fácil identificação e diferenciado 
dos demais funcionários do Zoológico. 

15.17. A entrada nas dependências do Zoológico será exclusiva da licitante vencedora e seus funcionários, devidamente 
uniformizados e identificados e somente durante o horário de expediente. No caso de prestadores de serviço, os mesmos 
deverão obter previa autorização da administração para seu acesso.         

15.18. Os interessados poderão obter esclarecimentos sobre esta licitação junto à Divisão de Licitação, sito a Praça das 
Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy,  no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas de segunda a sexta-feira. 

Divisão de Licitação. 28 de agosto de 2012. 

 

 

DANIEL ALVES DA SILVA 

Diretor da Divisão de Licitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

______________________________________________________________________________  
DITAL Nº 481/12 – CONC. PÚBLICA Nº  008/12 – PERMISSÃO DE USO “LANCHONETE” 

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO I 

Modelo de Carta de Apresentação 

À Comissão de Processamento e Julgamento das Licitações da Prefeitura Municipal de Bauru 

 

 

Referente: Processo Administrativo n.º    40935/ 12– DAM - DL 

Concorrência Pública n.º  008/12 – DAM - DL 

 

 

Prezados Senhores: 

 

Na qualidade de responsável legal por nossa Empresa, credenciamos o senhor ........................................., portador da 
carteira de identidade RG. n.º ......................................... e do CPF. n.º ........................................., para nos representar na 
licitação em referência, conferindo ao mesmo ilimitados poderes para retirar editais, apresentar envelopes PROPOSTA e 
DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de que o outorgante está em situação regular perante a Fazenda 
Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como de que atende às 
exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, formular ofertas e lances 
de preços nas sessões públicas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor 
recursos, assinar Contratos, bem como assinar quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do 
presente mandato. 

 

Dados da empresa: 

Razão Social: 

Endereço: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual: 

Telefone: 

Fax: 

 

Atenciosamente, 

________________________________________ 

local e data 

carimbo da empresa 

Nome, CPF e assinatura do responsável legal 
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ANEXO II 

Formulário Modelo de Proposta de Preços 

 

Nome da Proponente: 

Endereço:        Cidade:  Estado: 

Telefone:      Fax: 

CNPJ ou CPF:       Inscrição Estadual: 

 

 OBJETO: permissão de uso de área de bem público  para a exploração da lanchonete do Zoológico Municipal, sito na 
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros Km. 232, final da Av. Nações Unidas 

 

VALOR MENSAL PROPOSTO: R$ ------------------------------(valor por extenso) 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ______________(conforme subitem  18.1 do edital) 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: __________(mínimo de 90 dias) 

 

 

 

 

 

.......................................................................................... 

Assinatura 

Nome Completo: .......................................................................................... 

RG: ......................................... CPF: ......................................... 

Data: ........../........../2012 
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ANEXO III 

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º  481/12 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

     A Firma/Empresa _____________________________________ , sediada na rua 
____________________ , no ______ , __(cidade) __,  _(estado) ,   inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as 
penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

     __________, _____ de ______ de ______. 

 

    ________________________________ 

assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

Declaração  de cumprimento art. 27 da Lei 8.666/93 e Artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________, inscrito do CNPJ n.º 
__________________, por intermédio de seu representante legal o (a) 
Sr.(a)________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 
__________________e do CPF n.º _____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei n.º 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega 
menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

 

 

(assinatura do representante legal) 
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ANEXO V 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº  481/12 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  008/12 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

Local e data 

 

À ............... (indicação do órgão licitante) 

................... (indicação da Cidade e Estado) 

 

REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º  008/12 –  

 

À Comissão Permanente de Licitação, 

 

 

Pela presente, declaro(amos) que a empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 
__________________, não possui sucursal , imóvel e nem presta serviço de tributação municipal na base territorial do 
Município de Bauru. 

 

 

 

...................., .... de ............. de 2012 

 

......................................................................... 

assinatura do representante legal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

ANEXO VI 

MINUTA DE TERMO DE PERMISSÃO 

 

 

 

TERMO DE PERMISSÃO Nº 

 

PROCESSO Nº 40935/12 

 

 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE BAURU E A  ....................................... 

 

 

O presente contrato é firmado entre o MUNICIPIO DE BAURU, pessoa 
jurídica de direito publico, com sede na Praça das Cerejeiras, nº 1-59 nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ, sob o 
nº 46.137.410/0001-80, doravante denominado “PERMITENTE”, neste ato representado pelo Secretário Municipal do 
Meio Ambiente, Valcirlei Gonçalves da Silva, por força do dos Decretos nº 4705, de 23 de maio de 1986 e nº 6618, de 27 
de maio de 1993, ambos alterados pelo Decreto nº 7306, de 11 de maio de 1995, e a ............................, estabelecida na 
..............................., nº.........., na cidade de ........., Estado de .......... , inscrita no CNPJ sob o nº ..................., daqui em 
diante denominada PERMISSIONÁRIA, representada neste ato pelo  ..........................................portador do RG nº 
..................... e CPF nº ............................. 

As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que reger-se-
á:segundo disposições da Lei Federal nº 8666/93, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em 
especial a Lei Federal nº 8883/94, tanto quanto pela Lei Federal nº 10820/02, e cláusulas e condições do edital da 
presente Concorrência Pública nº 008/12, que faz parte integrante do processo administrativo nº 40935/12 bem como as 
seguintes.  

 

 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1. O PERMITENTE confere ao PERMISSIONÁRIO o uso de área pública para exploração de lanchonete no Zoológico 
Municipal, situada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros Km. 232, final da Av. Nações Unidas. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 

 

2.1. O presente Termo de Permissão de uso de espaço público, reservado a exploração de lanchonete será pelo prazo de 
01(um) ano, contados a partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por igual período, se houver 
conveniência para a Administração e a Permissionária. 

2.2. Findo o prazo mencionado na cláusula anterior a PERMISSIONÁRIA   obriga-se a devolver a área ocupada pela 
lanchonete, livre e desembaraçada de qualquer ônus. 

 

 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS E PAGAMENTO: 

 

3.1. A PERMISSIONÁRIA pagará ao Município mensalmente o valor de R$ ...........(...) pela permissão de uso que lhe é 
deferida, conforme proposta de folhas nº ......., do Processo nº 40935/12, através de guia emitida pela Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças. 
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3.1.1 O pagamento será reajustado anualmente de acordo com o índice oficial adotado pelo Município. 

3.1.2. Em caso de atraso no pagamento será acrescido juros e correção monetária nos termos da Lei. 

 

     CLAUSULA QUARTA - SANÇÕES PARA INADIMPLÊNCIA 

4.1. No caso de  atraso injustificado na execução do termo de permissão ou de sua inexecução parcial, o PERMITENTE 
reserva-se o direito de rescindir o termo e aplicar multa moratória de 2%  (dois por cento) ao dia, até o total de 5  (cinco) 
dias sobre o valor do termo, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8666/93, quais sejam: 

 4.1.1. Advertência; 

 4.1.2. Multa de 03(três) parcelas do valor do termo de permissão em caso de rescisão unilateral; 

 4.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; 

4.1.4. Declaração de inidoneidade de licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

4.2. A PERMISSIONÁRIA, depois de cientificada pelo Município de Bauru da imposição de qualquer penalidade, poderá 
apresentar no prazo de 10 (dez) dias, por escrito, sua defesa, para decisão. O Município de Bauru se reserva o direito de 
julgar, a seu inteiro juízo e critério, em igual prazo. 

 

 

      CLÁUSULA QUINTA  -  RESCISÃO ADMINISTRATIVA 

5.1. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de rescindir, a qualquer tempo o termo que vier a ser assinado, 
conforme art. 78 inc. I ao XIV da Lei Federal n.º 8666/93, e também quando a fiscalização constatar: 

 5.1.1. Fraude comprovada; 

           5.1.2. Transferência, no todo ou em parte, do presente contrato sem autorização prévia do MUNICÍPIO. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA REVOGAÇÃO 

6.1 O Município reserva-se o direito de revogar, a qualquer tempo o termo de concessão que vier a ser 
assinado, desde que comunique a Concessionária com antecedência mínima de 30(trinta) dias. 

6.2. No caso de revogação da Concessão ora instituída, o Município não irá devolver qualquer valor recebido 
em pagamento, bem como não indenizará qualquer prejuízo decorrente do término da mesma, podendo 
realizar nova licitação. A área retornará ao uso do Permissionário, concedendo-se o Permissionário  o prazo de 
10(dez) dias para a desocupação do local 
 

 

CLAUSULA OITAVA  - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

8.1. O funcionamento da lanchonete obedecerá o mesmo horário de atendimento ao público, sendo estipulado das 8:30 
às 16:00 horas de segunda a sexta-feira e das 08:00 às 17:00 horas de sábados, domingos e feriados, salvo alteração no 
horário de expediente no Zoológico Municipal. 

8.2. Antes do início do expediente, a PERMISSIONÁRIA deverá providenciar a limpeza das ruas e retirada do lixo das 
lixeiras, num raio de 50m (cinqüenta metros) da lanchonete. 

8.3. A lanchonete deverá estar desocupada até ás 16h30min durante a semana e até as 17:30 horas aos sábados, 
domingos e feriados. 

8.4. As instalações e equipamentos necessários ao funcionamento da lanchonete correrão por conta e risco da 
PERMISSIONÁRIA e deverão receber num prazo máximo de 45 dias após a assinatura do termo, as reformas 
necessárias, para adequação as exigências da Secretaria Municipal da Saúde. 

8.5. Somente será permitida a venda de bebidas em lata, com exceção de água mineral. 
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8.6. A PERMISSIONÁRIA não poderá  comercializar bebidas alcoólicas com exceção da cerveja. Poderá comercializar 
todos os produtos atinentes às lanchonetes, obedecendo os preços tabelados pelos órgãos públicos e na ausência de 
tabelamento, respeitando os preços médios do comércio local. 

8.7. A PERMISSIONÁRIA deverá diariamente ter a disposição do público, no seu cardápio, no mínimo 3(três) tipos 
diferentes de pratos tipo  “executivo”, sendo um de carne vermelha, um de carne branca e um de massa. 

8.8.  É vedada a venda de Coco Verde in natura. 

8.9.  O abastecimento de produtos na lanchonete, deverá ser realizado durante o seu horário de funcionamento, de 
segunda a sábado, obedecidas às normas do Zoológico. 

8.10. A PERMISSIONÁRIA deverá fornecer mensalmente à Administração do Zoológico 200 sacos plásticos para lixo com 
capacidade de l00 litros. 

8.11. Não poderá a PERMISSIONÁRIA ceder ou transferir a qualquer título esta permissão, sem prévia autorização 
escrita do PERMITENTE. 

8.12. A PERMISSIONÁRIA deverá providenciar até a assinatura do termo de permissão seu registro de comerciante,  se 
ainda não o tiver, nas repartições públicas competentes. 

8.13. Todos os resíduos provenientes de sua atividade deverão estar corretamente embalados, de acordo com as normas 
da Vigilância Sanitária, sendo que ao final do expediente os mesmos deverão ser depositados em local próprio, de acordo 
com indicação da Administração do Zôo. 

8.14. A PERMISSIONÁRIA obriga-se pela manutenção, guarda e conservação do espaço, assumindo a responsabilidade 
por todos os fatos decorrentes do uso. 

8.15. Todo e qualquer edificação ou benfeitoria efetuada pela PERMISSIONÁRIA, será de sua exclusiva 
responsabilidade, sendo vedada sua realização sem prévia anuência do PERMITENTE e não será objeto de indenização 
por parte deste quando da devolução. 

8.16. Todos os funcionários da lanchonete deverão vestir uniforme próprio, visando sua fácil identificação e diferenciado 
dos demais funcionários do Zoológico. 

8.17. A entrada nas dependências do Zoológico será exclusiva da PERMISSIONÁRIA e seus funcionários, devidamente 
uniformizados e identificados e somente durante o horário de expediente. No caso de prestadores de serviço, os mesmos 
deverão obter previa autorização da administração para seu acesso.         

8.18. Fica eleito o foro da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, para dirimir as 
questões decorrentes deste Termo. 

8.19. Por estarem as partes ajustadas, assinam o presente em 4 (quatro) vias de igual teor e validade e que são 
igualmente assinadas por duas testemunhas identificas e qualificadas abaixo, tudo para que produza seus efeitos 
jurídicos e legais. 

  

  Bauru., ........../............/............... 

 

 

VALCIRLEI GONÇALVES DA SILVA 

Secretario Municipal do Meio Ambiente 

 

 

 PERMISSIONÁRIA 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO VII 

                     TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

 

Município de Bauru 

Órgão ou entidade: ______ 

Contrato nº _______ 

Objeto: ______ 

Permitente: Município de Bauru 

Permissionária: 

Advogado(s): (*) 

 

    Na qualidade de Contratante e Contratado, 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, declaramos estar 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 art. 90 da Lei 
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

 

    Local e data 

 

 

    _____________ 

    Permitente 

 

 

    _____________ 

    Permissionária 

 

(*) Facultativo,. Indicar quando já constituído. 
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ANEXO V I I I  

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O  TERMO DE PERMISSÃO 

 

PERMISSIONÁRIO: 

TERMO DE PERMISSÃO Nº   

OBJETO: 

 

Nome  

Cargo  

RG nº    

Endereço  Res idenc ia l  ( * )   

Endereço  Comerc ia l  ( * )   

Te le fone  

E -ma i l   

 

Responsáve l  pe lo  a tendimento  a  requis ições  de  documentos  do TCESP 

Nome  

Cargo  

Endereço  Comerc ia l  do  
Órgão /Se to r  

 

Te le fone  e  Fax  

E -ma i l   

 

 Bauru,     de                     de 2012 

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura 


