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LICITAÇÃO Nº 028/2015 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2015 

 

 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE, por intermédio de sua 

Comissão de Licitação, torna público para conhecimento das firmas interessadas que realizará 

licitação na modalidade Concorrência, tipo Maior oferta, cujo objeto é a cessão onerosa de 

uso de espaço público, mediante contrato, destinado à exploração comercial da lanchonete 

situada no 2º andar do Edifício sede deste Poder, estando a sessão pública para recebimento dos 

envelopes contendo as propostas técnica e de preços, prevista para às 8:30   horas do dia 

30.11.2015, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no seu Edifício Sede da 

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe Palácio Governador “João Alves Filho” – 2º andar 

– Avenida Ivo do Prado s/nº - Centro – Aracaju/SE. O Edital completo e demais informações 

poderão ser adquiridos no endereço supracitado ou através do site www.al.se.gov.br . 

 

 

Aracaju,  27 de outubro  de 2015 

 

Denise Vasconcelos Gama Bendocchi 

Presidente da CPL 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

LICITAÇÃO Nº 028/2015 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2015 

 

 

Razão Social: ______________________________________________________________ 

 

Nome Fantasia: ____________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº: _____________________________E-mail: _____________________________ 

 

Cidade: ______________________________ Estado: ______. 

 

Telefone :(    )______________________  Fax: (    )____________________________. 

 

Pessoa para contato:_________________________________________________. 

 

 

Retiramos cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, através do acesso à 

página http://www.al.se.gov. cujo objeto é a cessão onerosa de uso de espaço público, mediante 

contrato, destinado à exploração comercial da lanchonete situada no 2º andar do Edifício sede 

deste Poder conforme especificações técnicas constantes do Termo de Referência. 

 

 

Local: ____________________, ____ de _______________ de 2015. 

 

 

________________________________ 

Assinatura 

 

 

Senhor Licitante, 

 

Visando comunicação futura entre a Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe e as empresas 

licitantes,solicito aos interessados  o preenchimento do recibo de retirada do edital, remetendo-o à 

Comissão Permanente de Licitação por meio do fax (79) 3216-6821 ou para o e-mail: 

deniseb@al.se.gov.br. O encaminhamento deste recibo, antes da abertura da sessão, garante a 

empresa à comunicação futura, em caso de alteração de datadas ou no conteúdo do Edital. 

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como 

informações adicionais sobre a presente licitação, será repassada a todos os licitantes que nos 

remeteram o presente recibo, ressaltando também que a não remessa exime a CPL de qualquer 

responsabilidade acima mencionadas. 

 

Aracaju (SE), 26 outubro    de 2015. 

 

 

    Denise Vasconcelos G. Bendocchi 

     Presidente da CPL 

 

 

 

http://www.al.se.gov/
mailto:deniseb@al.se.gov.br
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

LICITAÇÃO Nº 028/2015 

CONCORRENCIA PÚBLICA N. º 002/2015. 

ÓRGÃO INTERESSADO: Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe. 

C.G.C. /MF nº 13.170.840/0001-44. 

 

 

A Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, por intermédio de sua Comissão Permanente de 

Licitação, instituída pelo Ato nº 22.648 de 03 de julho de 2015 e  autorizada pelo Ato nº 22.640, 

16 de junho de 2015, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

licitação do tipo MAIOR OFERTA sob a modalidade CONCORRÊNCIA, cujo objetivo é a 

cessão onerosa de uso de espaço público, mediante contrato, destinado à exploração comercial da 

lanchonete situada no 2º andar do Edifício sede deste Poder, conforme especificado no Anexo I 

deste instrumento. 

 

 

DATA DE ABERTURA:  30.11.2015 

HORÁRIO:  8:30 horas  

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:  Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no seu 

Edifício Sede da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe - Palácio Governador “João Alves 

Filho” - 3º andar - Avenida Ivo do Prado s/n – Centro - Aracaju – Sergipe. 

 

1.1. A licitação será regida na forma da Lei Estadual nº 5.848, de 13 de março de 2006 (alterada 

pela Lei nº 6.640 de 26.06.2009), da Lei nº 8.666/93 em sua redação atual, pela Leis 

Complementares nº
s
 123, de 14 de dezembro de 2006 e nº 147 de 07 de agosto de 2014   e Lei nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

1.2.Formalização de Consultas e Edital: www.al.se.gov.br-licitações, fone/fax : (079)3216-6821, 

situada na Avenida Ivo do Prado s/n, Palácio Governador João Alves Filho, 2º andar, Centro, 

Aracaju-SE, no horário das 8 às 12:30 horas, nos dias úteis, os interessados deverão apresentar 

pen drive ou CD-Rom 

 

1.3 No local acima indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Concorrência, 

com respeito ao: 

1. Credenciamento dos representantes legais dos licitantes interessados em participar deste 

Pregão; 

2. Recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes “Proposta de Preços” e 

“Documentação de Habilitação”; 

www.al.se.gov.br-licitações
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3. Abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e exame da conformidade das propostas; 

4. Divulgação dos licitantes classificados e das desclassificadas; 

5. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais; 

6. Abertura do envelope “Documentação de Habilitação” do licitante detentor do menor preço e 

exame da habilitação e verificação da situação dos licitantes perante as exigências contidas neste 

Edital; 

7. Outros que se fizerem necessários à realização deste Pregão. 

 

2. DO OBJETO  

2.1 É a cessão onerosa de uso de espaço público, mediante contrato, destinado à exploração 

comercial da lanchonete situada no 2º andar do Edifício sede deste Poder, conforme 

especificações técnicas constantes do Anexo I.  

2.2. A licitante vencedora deverá disponibilizar: 

a) Todo o equipamento de utilização, refrigeração e armazenamento necessários a 

comercialização de produtos alimentícios perecíveis e alternáveis, levando em 

consideração as normas de armazenamento da vigilância sanitária; 

b) Utensílios apropriados para alimentação humana e mobiliário, tais como mesas e cadeiras 

para acomodação das pessoas;  

 

2.3 No valor do aluguel estão inclusas as despesas com água, luz e telefone pois será 

disponibilizado um ramal telefônico. 

 

3. Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos:

 Anexo I – Termo de Referência ;

 Anexo II -Declaração de Vistoria das Instalações;

 Anexo III – Modelo de Declaração de Enquadramento como Micro Empresa ou Empresa de 

Pequeno Porte 

 Anexo IV -Modelo de Procuração;

 Anexo V -Declaração de Submissão aos Termos do Edital;

 Anexo VI-Declaração de Inexistência de Menor no Quadro Funcional;

Anexo VII- Declaração de que Atende as Condições de Habilitação

Anexo VIII- Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos

 Anexo IX -Minuta do Contrato 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4.1 Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no 

ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital. 
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4.1.1. A habilitação preliminar será comprovada através de apresentação de cadastro devidamente 

atualizados em qualquer órgão da Administração Pública no ato da retirada do Edital. 

4.1.2. O licitante poderá acompanhar os atos públicos da licitação, nele manifestar-se, solicitar 

esclarecimentos, consignar em ata o que lhe convier, bem como apresentar as impugnações e 

interpor os recursos previstos em lei: 

 

4.1.3 Através de seu representante legal, no caso de pessoa jurídica, com poderes para intervir nas 

fases do procedimento licitatório, o qual deverá apresentar cópia do contrato social, estatuto ou 

eventual alteração, que comprove a sua representação; ou 

 

4.1.4. Através de procurador, que deverá apresentar instrumento procuratório que lhe confira 

poderes para a prática dos atos supramencionados, conforme consta no Anexo IV deste edital. 

 

4.1.5. Em todos os casos, o licitante, representante ou procurador deverá apresentar documento 

de identidade de fé pública. 

 

4.1.6.A procuração por instrumento particular, com firma reconhecida, outorgada por pessoa 

jurídica, que deverá ser acompanhada de cópia do respectivo contrato social, estatuto ou eventual 

alteração, que comprove a representação legal do seu signatário. 

 

4.1.7 Por ocasião do credenciamento o licitante deverá trazer os seguintes documentos: 

a) Comprovar que goza dos requisitos das Leis Complementares nº
s
 123/06 e 

147/2014(microempresa ou empresa de pequeno porte-Anexo III); 

b) Declaração de atende as condições de habilitação exigidas neste edital (Lei Estadual 

5.848/2006- Anexo VII); 

c) Declaração que realizou visita técnica (Anexo II); 

d) Os interessados que não atenderem às exigências do item 4.1.3 não poderão se manifestar, 

resguardado apenas o direito de acompanhar a licitação como ouvintes. 

 

4.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:  

 

4.2.1 Encontrarem-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no 

País.  

4.2.2 Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual;  

 

4.2.3 Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, 

Estadual ou Municipal.  

4.2.4 Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante 

de cargo comissionado do Governo do Estado de Sergipe ou que tenham tido vínculo há menos 

de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação deste Edital.  

4.2.5 Estejam constituídas sob a forma de consórcio.  

4.2.6 Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.  

4.2.7 Não será permitida a participação de pessoa física.  

4.3 É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente 

licitação.  
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5. DA CONDUÇÃO DO CERTAME 
5.1. O presente certame será conduzido pela Comissão Permanente de Licitação que terá, em 

especial as seguintes atribuições : 

I - coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

II – o credenciamento dos licitantes; 

III – responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

IV – advertir os licitantes; 

V – receber os envelopes Propostas de Preços e Habilitação dos interessados; 

VI – abrir as propostas de preços; 

VII – analisar a aceitabilidade das propostas; 

VIII – desclassificar propostas indicando os motivos; 

IX – verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

X – declarar o vencedor; 

XI – receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento; 

XII– elaborar a ata da sessão; 

XIII – encaminhar o processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior 

para homologar e autorizar contratação. 

 

5.. Da apresentação dos envelopes “Proposta de Preços” e  “Documentos de Habilitação”  

 

5.1. Os envelopes deverão ser apresentados, contendo as seguintes informações: 

 

ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

CONCORRÊNCIA N.º 002/2015 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N.º 002/2015 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

5.2. Não será admitido o encaminhamento de proposta por fax, por meio eletrônico ou similar; 

 

5.3. Após o recebimento dos envelopes, não poderá haver a retificação de preços ou condições; 

 

5.4 O recebimento dos envelopes não conferirá às proponentes qualquer direito contra a 

Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, observadas as prescrições da legislação específica. 

 

6.  PROPOSTA (Envelope 01) 

6.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope fechado em duas vias, sendo uma a 

original, em papel timbrado da licitante, datilografada ou digitada eletronicamente, no idioma 

português, perfeitamente legível, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá constar: 

a) Razão social/nome, endereço, fone, fax ou e-mail, CNPJ/MF, em papel timbrado da empresa, 

devidamente assinada pelo responsável, e ainda: 

a.1)  Número da Concorrência; 

a.2)  Valor mensal e total em algarismo e por extenso; 

a.3) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta dias), a contar da data de recepção dos 

Envelopes de Documentos de Proposta e Habilitação. 

a.4) O valor da Concessão de Uso de no mínimo R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro 

reais) mensais, incluídas as despesas de água e energia elétrica. 
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a.5) Declaração de que a concessionária instalará os equipamentos , necessários para o seu 

funcionamento, no prazo  máximo de 15(dias) corridos, após a assinatura do contrato e que 

colocará em funcionamento a lanchonete, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis após a 

instalação dos mesmos.   

6.1.2 A apresentação da proposta implica na aceitação do imóvel pelo Licitante, nas condições 

em que o mesmo se encontra, quanto ao seu estado de conservação, benfeitorias existentes, 

instalações, áreas, divisas, acessos, etc, ficando desta forma, a Assembléia isenta de proceder 

qualquer adaptação para funcionamento do espaço destinado à Cantina, que será de inteira 

responsabilidade da licitante vencedora.   

 

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

7.1. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO 
 

7.1.1. A Licitante deverá incluir no envelope nº “2”, com o título – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, os seguintes documentos em original, ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração deste Poder ou publicação 

em órgão da Imprensa Oficial; 

7.1.2. Caso as cópias dos documentos venham acompanhadas dos originais, estes últimos deverão 

vir fora do envelope de documentação a fim de evitar transtornos e facilitar os trabalhos do CPL. 

 

7.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

7.2.1. Registro Comercial, no caso de empresário individual; 

7.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de Sociedades Anônimas, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os 

objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da 

licitação; 

7.2.3. 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. 

7.2.4. Certidão simplificada da Junta Comercial Estadual especificando as atividades econômicas 

da empresa licitante, que deverá ser compatível com o objeto desta Licitação, com data de 

emissão até 30 (trinta) dias anteriores à recepção dos envelopes de habilitação; 

7.2.5. Alvará de Funcionamento. 

 

7.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 

Fazenda; 

7.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, se tiver, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

7.3.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, com a apresentação da Certidão 

Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos de negativa de Débitos Relativos 

aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. Certidão emitida com base na Portaria Conjunta 

PGFN/RFB nº 03, de 02/05/2007; 

7.3.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, com a apresentação da Certidão 

Negativa ou Certidão Positiva, com efeitos de negativa emitida pelo Estado, relativo ao domicílio 

ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, ou 

seja, atinente aos débitos estaduais; 

7.3.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, com a apresentação da 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva, com efeitos de negativa emitida pela Prefeitura, relativo 

ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual, ou seja, atinente aos débitos municipais; 

7.3.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, com apresentação da Certidão Negativa 
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de Débitos ou Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa  (CPD-EM) Relativos às 

Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros. Certidão emitida com base na Portaria Conjunta 

PGFN/RFB nº. 03, de 02/05/2007; 

7.3.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, 

através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa 

Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por Lei. 

7.3.8. Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, através da apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, em cumprimento do disposto no art. 3º, da Lei nº. 12.440, de 7 de 

julho de 2011. 

7.3.9.. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar os documentos 

elencados nos subitens 7.3.3 a 7.3.8, deste Edital, mesmo que contenham alguma restrição, nos 

termos do art. 43 da Lei Complementar nº 127/2014 . 

7.3.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste Edital, 

será(ão)assegurado(s), à(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte adjudicatária(s) deste 

certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que for(em) 

declarada(s) a(s) vencedora(s),prorrogáveis por igual período, a critério da Administração deste 

Poder, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

7.3.9.1.2. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à(s) 

contratação(ões), sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo 

facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para celebrar(em) a(s) contratação(ões), ou revogar a licitação. 

 

7.4- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 

7.4.1 Apresentação de atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, distinta, 

não pertencente ao grupo da licitante, que comprove aptidão para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com as do objeto desta licitação 

(inciso II, § 1º do Artigo 30, da Lei 8.666/93, em sua atual redação); 

7.5. Os documentos emitidos, via Internet, por órgãos ou entidades públicas e suas cópias 

reprográficas dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de não apresentação ou 

deficiência nas informações constantes no documento apresentado, inclusive quanto ao prazo de 

validade, os mesmos poderão ser obtidos via Internet durante a sessão, para verificação da 

regularidade. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos de informações, no momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa 

indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a 

Licitante será inabilitada; 

7.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; 

7.7. A CPL manterá em seu poder os documentos das demais Licitantes pelo prazo de quinze 

dias, após a homologação da licitação e as empresas devem retirá-los ao fim imediato deste 

período, sob pena de inutilização dos mesmos. 

 

7.8. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

7.8.1. Certidão Negativa de Falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor da sede do licitante.No caso do documento mencionado neste item não fixar 

prazo de validade, o mesmo será considerado noventa dias da data de sua emissão.  

 

7.9. DECLARAÇÕES RELATIVAS A TRABALHO DE MENORES E FATOS 

IMPEDITIVOS 

7.9.1. Declaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo constante do Anexo VI, deste 

Edital, expressando que não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
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insalubre, e menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que foi 

acrescido pela Lei Federal nº 9.854/00, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05.09.2002; 

7.9.2 - Declaração expressa da Licitante, firmada sob as penas das leis, de que não existe 

qualquer fato impeditivo à sua habilitação, ou à sua contratação com o Poder Público, por atender 

integralmente as condições exigidas para sua habilitação, nos termos previstos na legislação em 

vigor e no presente Edital, mediante modelo de declaração constante do Anexo VIII. 

 

8. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 

8.1. Instalada a sessão, após a tolerância de dez minutos a Presidente da CPL fará o 

recolhimento do Credenciamento, devidamente acompanhado da cópia da carteira de 

identidade e contrato social; 

8.2.Após o registro das licitantes que adquiriram este Edital, a Comissão Permanente de Licitação 

fará o recolhimento dos Envelopes nº 01 - Proposta, nº 02 - Documentos de Habilitação, não se 

admitindo a entrega de envelopes após esta chamada de recolhimento. 

 

8.3. Os Envelopes nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, serão 

rubricados nos seus lacres pelos Membros da Comissão e licitantes presentes, guardados sob a 

inteira responsabilidade dos membros da Comissão Permanente de Licitação, solidariamente, 

para posterior abertura. 

8.4. Em seguida a Presidente da Comissão Permanente de Licitação determinará que sejam 

abertos os envelopes da PROPOSTA, onde de todos os documentos serão rubricadas pela 

Comissão Permanente de Licitação e obrigatoriamente assinadas ou rubricadas pelos licitantes 

presentes e ordenadas de acordo com o critério de MAIOR OFERTA; 

8.4.1 O julgamento das propostas será objetivo e de conformidade com o tipo de licitação melhor 

oferta, atendendo as exigências deste instrumento Convocatório e de acordo com o inciso I, 

parágrafo 1º, do artigo 45, combinado com o art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações. 

 

8.5.Divulgado o resultado da melhor oferta o qual a CPL anunciará nominalmente os valores 

cotados, a Comissão passará para Habilitação, condicionada esta abertura ao transcurso do prazo 

sem interposição de recursos ou ao julgamento destes. Havendo desistência expressa do direito de 

recorrer por parte de todos os licitantes, através da lavratura do TERMO DE RENÚNCIA, a 

abertura poderá ser feita imediatamente. 

8.6.Transcorrido o prazo recursal, aos declarados inabilitados serão devolvidos os envelopes 

habilitação, devidamente lacrados, ou desde que tenha havido desistência expressa. 

8.7.O envelope habilitação da firma que apresentou o a melhor oferta será aberto na presença dos 

proponentes classificados e será rubricada e analisada por todos os presentes.  

8.8. Caso a melhor oferta deixe de atender as exigências contidas na Habilitação, na ordem de 

classificação das propostas serão abertos os demais envelopes habilitação, até a verificação de 

que foram cumpridas todas as condições para a mesma, declarando o respectivo licitante 

vencedor. 

8.9. Os envelopes Habilitação que não forem abertos serão restituídos intactos aos respectivos 

licitantes, após a homologação do processo. 

8.10Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não obedecerem às condições estabelecidas nesta concorrência; e. 

b) Cotarem preço superior ao máximo fixado, ou inexeqüíveis. 

c) Contiver oferta de vantagem não prevista, deixar de apresentar informações, declarações e 

documentos especificados, bem como a que estiver em desacordo com os termos do edital; 

8.11 Em caso de empate, a Comissão fará um sorteio em ato público. 

8.12Caso todos os licitantes sejam inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

C.P.L. poderá fixar o prazo de 08(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de 

outras propostas. 
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9. DOS RECURSOS 

 

9.1 Caberá recurso, no prazo de cinco (05) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 

da ata, na forma do art. 109, da Lei 8.666/93. 

 

9.2 Caberá representação, no mesmo prazo, da decisão relacionada com o objeto da licitação da 

qual não caiba recurso hierárquico. 

 

9.3 Do recurso interposto será dada ciência aos demais licitantes que poderão impugná-lo no 

prazo de cinco (05) dias úteis. 

 

10.DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

10.1 Decorrido o prazo para interposição de recurso ou julgado o interposto, a Comissão 

Permanente de Licitação, recomendará a Presidente e a Primeira Secretária da Assembléia 

Legislativa do Estado de Sergipe, que seja a adjudicação em favor da primeira classificada, 

decidindo esta pela homologação, revogação ou anulação; 

 

11. DO CONTRATO  
 

11.1 O Licitante vencedor assinará, no prazo máximo de cinco dias da homologação do resultado 

da licitação, o contrato de Concessão de Uso, conforme especificado neste Edital, o qual vigorará 

desde a data de sua assinatura. 

 

11.2 O prazo da vigência do Contrato será contado a partir da data da sua assinatura, por um 

período de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério da 

administração até o limite de 60 (sessenta meses), em conformidade com o Art. 57 da Lei 

8666/93. 

 

11.3 O Contrato será assinado nos termos, condições e cláusulas constantes da Minuta do 

Contrato – Anexo IX, parte integrante deste Edital; 

 

11.4 Correrão por conta do contratante as despesas de publicação do Contrato, sendo de 

responsabilidade da contratada as despesas referentes a registros ou outros, de quaisquer 

naturezas, que incidam sobre o Contrato; 

 

11.5 O contrato será reajustado anualmente com base no melhor índice obtido entre: IPCA/IBGE, 

INPC/FGV e o IGPM/FGV, ou outro que por ventura venha substituí-los. 

 

12. FORMAS DE PAGAMENTO 
 

12.1 O pagamento pelo uso e exploração da lanchonete, será efetuado mensalmente até o 5º 

(quinto) dia útil do mês subseqüente à utilização do espaço, através de documento de arrecadação 

e o mesmo deverá ser entregue a CPL para apostilamento no processo licitatorio. No ato do 

pagamento pela concessionária, as obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas deverão está 

em dia.As Receitas provenientes da presente concessão serão depositadas no Banco 047, Agencia 

014, Tipo 024,Conta nº 406.266-6 pelo uso do espaço público, enquanto perdurar a relação entre 

as partes pertinente ao objeto. 
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12.2 Havendo atraso de pagamento, aplicar-se-á multa automática de 2% (dois por cento) e, além 

disso, corrigir-se-á o valor devido obedecendo à variação acumulada do INPC entre o último dia 

previsto para o pagamento e o dia de sua efetiva liquidação e juros moratórios de 1% (hum por 

cento) ao mês. 

 

12.3 Findo três meses de atraso no pagamento da concessão de uso, o concessionário perderá um 

ano de concessão, sem prejuízo da cobrança do período inadimplente por este Poder; 

 

12.4.Após o atraso de quatro meses no pagamento da concessão de uso, fica automaticamente 

rescindido o contrato de concessão do direito de uso, perdendo o concessionário qualquer direito 

de uso do espaço público, devendo retirar seus equipamentos no prazo de cinco dias após a 

notificação da rescisão automática e unilateral do contrato. 

 

13 DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1 A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Departamento de Administração, 

com autoridade para exercer, em nome deste Poder, toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização dos serviços contratados, conforme consta do Anexo IX - Minuta do 

Contrato. 

13.2 A ação fiscalizadora da ASLEG não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da 

concessionária pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 

inclusive quanto a terceiros, ou irregularidades constatadas. 

 

14. DAS PENALIDADES 
 

14.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a Assembléia Legislativa aplicará as 

normas previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

15.1  A critério da Administração, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

15.2 Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 

em contrário. 

 

15.3  Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no órgão. 

 

15.4  A entrega da proposta implica nos seguintes compromissos por parte do licitante: 

 

a) Estar ciente das condições da licitação, assumir a responsabilidade pela autenticidade de 

todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer informações complementares 

solicitadas pela CPL; 

 

b) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

15.5 Após a entrega dos Envelopes pelos licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos, 

acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos. 

 

15.6 A Comissão de Licitação poderá, se considerar necessário, solicitar às licitantes, em todas 

as fases da licitação, quaisquer esclarecimentos, informações ou dados adicionais, sendo que tais 

esclarecimentos não poderão implicar em modificação da  Proposta de Preços e Documentação 

de Habilitação 
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15.7  Caso as datas para a realização dos eventos descritos neste Edital sejam declaradas feriado 

ou ponto facultativo, o mesmo será transferido para o primeiro dia útil de expediente do órgão, 

independentemente de qualquer comunicação aos interessados. 

 

15.8  A Comissão poderá em qualquer fase da licitação suspender os trabalhos, devendo 

promover o registro desta suspensão e a convocação de nova reunião para a sua continuidade. 

 

15.9 A critério da Comissão Permanente de Licitação – CPL, o início dos trabalhos poderá ser 

prorrogado em até dez minutos da hora estabelecida neste Edital. Após este prazo não será 

permitida a participação no certame. 

 

15.10 Os recursos obedecerão ao disposto no art. 109 da Lei 8.666/93 e deverão ser 

protocolados no protocolo geral da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe. 

 

15.11 No caso da firma vencedora do presente certame sofrer alguma sanção administrativa de 

conhecimento da CPL, por qualquer Poder ou Órgão da Administração Pública Estadual, será a 

mesma desclassificada, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.  

 

15.12 Constatado qualquer equívoco entre o conteúdo de cada envelope com a subscrição do 

mesmo, induzindo à possibilidade de troca de documentos, acarretará a inabilitação da firma 

proponente. 

 

15.13 Serão de inteira responsabilidade da Concessionária, todas as obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, tributárias, etc., inerentes aos serviços, inclusive pessoal, alvará de licenciamento 

ou outros encargos que venham a surgir, devendo a Concessionária encaminhar mensalmente a 

CPL do Poder Legislativo, todas as quitações, sob pena de rescisão do Contrato e retenção dos 

pagamentos por ventura devidos; 

 

15.14 Fica vedada a transferência ou cessão de direito de qualquer natureza, referentes ao objeto 

desta licitação; 

 

15.15 O vencedor no ato da assinatura do Contrato, deverá apresentar à Diretoria Administrativa 

para análise e pronunciamento a tabela de preços de todos os produtos ofertados; 

 

15.16 O licitante vencedor obrigar-se-á a funcionar diariamente para atendimento de lanches e 

refeições rápidas ao público e servidores em geral, no horário de funcionamento deste Poder, 

salvo seu fechamento motivado por força maior; 

 

15.17 Havendo necessidade de alterações no layout que se fizerem necessárias na área da 

lanchonete, após o início do Contrato, serão de responsabilidade da Concessionária e somente 

poderão ser realizados com prévia e expressa autorização deste Poder Legislativo. Quaisquer que 

sejam as benfeitorias introduzidas na área física da lanchonete, as mesmas passarão a fazer parte 

do imóvel, não cabendo a exigência de qualquer indenização pelas referidas benfeitorias quando 

do término contratual; 

 

15.18 Sempre que for preciso, a Diretoria Administrativa designará um funcionário, com o fim de 

vistoriar a lanchonete, o qual deverá visitar todas as dependências da mesma, verificando com 

rigor, a conservação, manutenção, limpeza e higiene; 

 

15.19 As despesas com manutenção, conservação, limpeza e higiene das áreas concedidas serão 

da responsabilidade exclusiva da Concessionária. 
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15.20 A Concessionária estará sujeita, além de outras obrigatoriedades, a fornecer alimentos de 

1ª qualidade e cardápio com variedade . 

 

15.21  Fica vedada a venda de bebidas alcoólicas; 

 

15.22 Deverá ser afixado em locais visíveis, tanto o elenco (cardápio) dos alimentos consumíveis, 

como também tabela de preços dos produtos oferecidos. 

 

 

15.23 Fica obrigado o licitante vencedor a devolver o objeto desta licitação em perfeito estado de 

uso e conservação, bem como os bens que forem colocados à disposição para a prestação dos 

serviços, mesmo quando ocorrer antecipadamente o cancelamento do contrato por qualquer 

motivo. 

 

15.24 As despesas com água, energia elétrica e telefone, serão de responsabilidade da Assembléia 

Legislativa do Estado de Sergipe. 

 

15.25 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, em 

conformidade com a Lei n. º 8.666/93, com alterações posteriores.  

 

 

Aracaju (SE), 26 de outubro de 2015. 

 

 

Denise Vasconcelos G.Bendocchi 

Presidente da CPL 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 
 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO  
 

O presente termo de referência tem por objeto a concessão onerosa de uso de espaço físico 

destinado à instalação de uma Cantina, nas dependências da Assembleia Legislativa  espaço este, 

destinado única e exclusivamente à exploração comercial relacionada a tal atividade.  

 

2. JUSTIFICATIVA  
 

Dessa forma, considerando a existência de espaço físico para instalação de uma Cantina e a 

necessidade de oferecer esses serviços ao quadro de pessoal da Assembléia Legislativa de 

Sergipe, além dos empregados das empresas prestadoras de serviços e ao público em geral que 

transitam no Palácio “Governador João Alves Filho”, sem que haja necessidade de se deslocarem 

para outros locais mais distantes, faz-se necessário à contratação de particular a fim de ofertar tais 

serviços.  

 

3. DO VALOR MÍNIMO DA CONCESSÃO  
 

3.1 A proposta mínima para a concessão de uso  para o funcionamento do objeto especificado 

acima é de R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais); 

3.2 O valor acima mencionado estará sujeito a reajustes a partir de 12 (doze) meses da assinatura 

do contrato, tendo por base o Índice Geral de Preços do Mercado – Fundação Getúlio Vargas – 

IGPM/FGV, ocorrido no período.  
3.3 A validade do contrato será de 12 meses a contar a partir de sua publicação, podendo ser 

renovado por igual e sucessivos períodos, a critério da administração , até o limite de 60 (sessenta 

meses), em conformidade com o Art. 57 da Lei 8666/93. 

 

4. DA HABILITAÇÃO  
 

4.1 Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas isoladas, com ramo de 

atividades pertinentes ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências do edital.  

4.2 Em se tratando de pessoa jurídica, as empresas deverão demonstrar experiência em atividades 

alimentícias, através de Atestado, Declaração ou Contrato Social.  

4.3 Não será permitida a participação de pessoas físicas neste certame.  

4.4 Não serão admitidas nesta licitação participação de empresas:  

a) Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação;  

b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa, ou, 

que por esta, tenham sido declaradas idôneas;  

c) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, 

qualquer que seja sua forma de constituição;  

d) Estrangeiras que não funcionem no País.  

4.5 Os interessados em participar desse certame deverão obrigatoriamente realizar visita técnica 

prévia ao local da lanchonete, onde os serviços serão realizados e examinar as especificidades do 

espaço físico para instalação, tomando conhecimento de todos os detalhes e particularidades que 

julgar conveniente, não podendo alegar posteriormente, desconhecimento e/ou eventuais 

dificuldades de execução de qualquer parte dos serviços objeto desta contratação.  
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4.6 A visita técnica deverá ser agendada através do tel.3216-6617 com a Coordenadoria de 

Serviços Auxiliares e deverá ser realizada em até 24(vinte e quatro)horas úteis que antecederem o 

recebimentos dos envelopes.  

4.7 A Concessionária deverá apresentar as seguintes declarações:  

a) Declaração formal de que a Concessionária conhece e aceita todas as condições previstas no 

presente termo, submetendo-se ás sanções que possam sobrevir da sua eventual infringência;  

b) Declaração formal de que a Concessionária não utiliza direta ou indiretamente de mão-de-obra 

de menores de 18(dezoito) anos para a realização de seus trabalhos.  

 

5. DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  
5.1 -O serviço deverá ser executado pela CONCESSIONÁRIA, de segunda à sexta-feira, 

exceto nos dias em que não houver expediente, no horário de funcionamento neste Poder, salvo 

seu fechamento por motivo de força maior.  

5.2 - Os horários de atendimento poderão ser alterados a critério da Diretoria Administrativa.  
 

6. DAS INSTALAÇÕES  
6.1 - A Concessionária se obriga a explorar a área cedida para prestar os serviços rigorosamente 

de acordo com normas regidas por este Termo de Referência, e demais normas legais pertinentes.  

6.2 - As adaptações que se fizerem necessárias para a prestação dos serviços, desde que mantidos 

os padrões de acabamento do espaço concedido, serão realizadas pela Concessionária sem que 

caiba, ao término do contrato, ressarcimentos quaisquer ou indenizações pelas adaptações 

realizadas.  

6.3 - As adaptações e modificações deverão ser submetidas, em projeto, à apreciação da Diretoria 

Administrativa para análise.  

6.4 - A Concessionária deverá manter em excelente estado de conservação e em perfeitas 

condições de arquitetura, acabamento, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias as áreas de 

concessão de direito de uso.  

6.5 - Após término da vigência do contrato o espaço deverá ser entregue de acordo com as 

condições recebidas e com as alterações aprovadas.  

6.6 - A Concessionária receberá as instalações, mediante contrato de concessão de uso, após 

serem as mesmas vistoriadas pelas partes interessadas.  

6.7 - O espaço da permissão destina-se única e exclusivamente para os serviços de venda de 

produtos alimentícios, ficando vedada a sua utilização para quaisquer outros fins que não os 

previstos neste termo.  

 

7. DOS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS 
7.1 - A Concessionária deverá dispor de todo o equipamento de utilização, refrigeração e 

armazenamento necessários a comercialização de produtos alimentícios perecíveis e alternáveis, 

levando em consideração as normas de armazenamento da vigilância Sanitária.  

7.2 - A Concessionária deverá dispor de utensílios apropriados para alimentação humana e 

mobiliários tais como mesas e cadeiras para a acomodação das pessoas.  

7.3 - A montagem do espaço para prestação dos serviços, bem como a instalação de 

equipamentos, mobiliários e utensílios, necessários ao bom funcionamento dos serviços a serem 

desenvolvidos nos espaços cedidos ficarão sob a responsabilidade da Concessionária.  

 

8. DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO LOCAL  
8.1 Ficará a cargo da Concessionária a manutenção e limpeza da área destinada a Cantina que 

deverá ter condições necessárias de higiene e limpeza seguindo as normas estabelecidas pela 

vigilância sanitária e as normas estabelecidas pela Diretoria Administrativa.  

8.2 A Concessionária deverá realizar ações eficazes e contínuas de controle integrado de vetores 

e pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atração e abrigo, acesso e/ou proliferação dos 

mesmos.  
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8.3 A Concessionária deverá fornecer lixeiras com tampa móvel e sacos de plástico no interior, 

para toda a área desta concessão de uso, de acordo com as normas de coleta seletiva, e/ou, 

conforme determinado pela Diretoria Administrativa.  

 

9. DO CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE  
9.1 - As despesas com água e energia elétrica já estão incluídos no valor do aluguel.   

 

10. DOS PREÇOS E COBRANÇAS DO SERVIÇO PRESTADO E PRODUTOS 

OFERTADOS  
10.1 Os preços praticados pela Concessionária em relação aos serviços e produtos 

disponibilizados não poderão ultrapassar os praticados por estabelecimentos congêneres no 

mercado local.  

10.2 Periodicamente a Diretoria Administrativa fará pesquisa de preços de mercado, por 

amostragem, dos itens comercializados na área de concessão e, fará comparação com os preços 

praticados para verificar a condição estabelecida no item anterior.  
10.3 Existindo discrepância nos preços praticados, a Diretoria Administrativa concederá um 

prazo para que o preço seja adequado aos valores encontrados na pesquisa. 

10.4 A tabela com os preços praticados deverá ser exposta em local visível ao público.  

10.5 Não será permitida a inclusão de taxas, tais como comissões e gorjetas, no pagamento pela 

prestação dos serviços e venda de produtos.  

 

11. DA COMERCIALIZAÇÃO  
11.1 Deverão ser afixados em local visível para os consumidores, um quadro com endereço e 

telefone da vigilância sanitária, do PROCON e devidos alvarás de licença e funcionamento.  

11.2 Quaisquer substâncias alimentícias não poderão ser expostas à venda a não ser devidamente 

protegida contra poeira, insetos e outras formas de deterioração.  

11.3 Os alimentos industrializados servidos só poderão ser aqueles registrados nos órgãos 

públicos competentes.  

11.4 É obrigatória a oferta concomitante de pelo menos cinco variedades de alimentos salgados 

não industrializados, e pelo menos três variedades de sucos naturais, além de refrigerantes, café, 

Leite, balas, chocolates, sorvetes, bolachas, sanduiches quentes e frios, entre outros...  

11.5 Proibições no Interior da Cantina:  

a) Proibido Fumar;  

b) Proibido ter em depósito substâncias nocivas a saúde ou que possam alterar adulterar, fraudar 

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

c) Proibido utilização de aparelhos que produzem ruídos e similares.  

 

11.6 É vetada a comercialização dos seguintes produtos na Cantina:  

a) Venda de todo e qualquer tipo de bebida alcoólica;  

b) Venda de todo e qualquer tipo de tabaco;  

c) Venda de todo e qualquer tipo de medicamento ou produto químico farmacêutico;  

d) Venda de todo ou qualquer tipo de produto que não seja destinado à alimentação.  

 

12. DA EQUIPE DE TRABALHO  
12.1 É de responsabilidade da licitante vencedora a contratação de mão de obra para a prestação 

dos serviços.  

12.2 Todas as pessoas que trabalham na Cantina deverão usar vestuário adequado a natureza do 

serviço, observando as normas sanitárias.  

12.3 Os funcionários deverão estar uniformizados, em condição de higiene, com toucas, luva e 

crachás de identificação plastificados e confeccionados por conta da Concessionária, constando o 

logotipo da empresa, nome do funcionário e fotografia atualizada.  
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13. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 
13.1 Prestar os serviços conforme detalhado no Termo de Referência, ficando a Concessionária 

sujeita às penalidades estabelecidas neste edital, no caso de mora ou inadimplemento de suas 

obrigações;  

13.2 Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, encargos sociais e obrigações de ordem 

trabalhista, previdenciária e civil, decorrentes de suas atividades, bem como o pagamento de 

salários e benefícios a seus funcionários, uma vez que os seus empregados não manterão vínculo 

empregatício com a Concessora;  

13.3 Dispor as suas expensas os materiais, equipamentos, utensílios, mobiliários, maquinários, 

necessários ao bom funcionamento dos serviços a serem desenvolvidos nos espaços cedidos 

conforme objeto do contrato, sendo os mesmos disponibilizados em número adequado para 

atender as necessidades e atendimento;  

13.4 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a Concessionária causar na 

Assembléia Legislativa  ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou 

dos seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais a que estiver 

sujeita;  

13.5 A Concessionária não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de caso 

fortuito ou força maior bem como por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não 

previstos neste Termo de Referência e no Contrato a ser assinado com a Assembléia Legislativa.  

13.6 Providenciar a obtenção da documentação necessária junto às autoridades competentes, para 

que o funcionamento da Cantina esteja dentro das normas legais vigentes, mantendo-as 

atualizadas. As despesas de todas as licenças e registros que se fizerem necessários é de sua 

exclusiva responsabilidade;  

13.7 Corrigir todas as imperfeições verificadas pela fiscalização, na execução das atividades no 

prazo determinado pelo órgão fiscalizador;  

13.8 Não sublocar, emprestar, ceder, de qualquer forma transferir, total ou parcialmente, o espaço 

físico cedido, ainda que temporariamente, para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 

quaisquer outros;  

13.9 Pagar todas as multas que venham a ser impostas a Concessionária pelos Órgãos 

competentes, em decorrência de não observância de leis ou regulamentos relativos à prestação 

dos serviços contratados;  

13.10 Fornecer a todas as pessoas envolvidas no processo, equipamentos necessários e 

indispensáveis ao cumprimento às normas de segurança no trabalho, previstos em lei e 

regulamentos, bem como instruções especificas sobre a prevenção de acidentes no trabalho;  
13.11 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus  

13.17 Qualquer alteração de pessoal deverá ser comunicada, por escrito, à Concessora, em até 5 

(cinco) dias;  

13.18 Substituir, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sempre que exigido pela Concessora, 

qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 

nocivos, inconvenientes ou insatisfatórios ao interesse do serviço público;  

13.19 Responsabilizar-se pelos materiais e produtos necessários e indispensáveis à prestação de 

serviço;  

13.20 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas no presente instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, devendo comunicar a Concessora, imediatamente, qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do presente.  

13.21 No primeiro mês do início da prestação de serviço a Concessionária terá um prazo de 15 

(quinze) dias corridos para a instalação dos equipamentos, após a assinatura do contrato e que 

colocará em funcionamento a lanchonete, no prazo máximo de 05(cinco)dias úteis após a 

instalação  dos mesmos.  

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONCESSORA  
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14.1 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, 

inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da Concessionária 

às dependências da Assembléia Legislativa.  
14.2 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais; 

14.3 Notificar à Concessionária por escrito toda e qualquer ocorrência que porventura venha 

existir durante a execução do Contrato, fixando prazos para sua correção ou impugnação dos 

mesmos;  

14.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Concessionária;  

14.5 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de representante previamente 

designado;  

 

15. DO PAGAMENTO  
O valor proposto pelo concessionário deverá ser recolhido, aos cofres públicos, até o 5º dia útil 

do mês seguinte, através de Documento de Arrecadação Estadual (DAE). 

 

 

 

Aracaju, 01 de julho de 2015 

 

 

Ricardo Andrade Garcez 

Diretor Administrativo 
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ANEXO II 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE  VISTORIA 

 

 

 

Declaramos, em atendimento ao previsto no subitem 4.5 do Termo de Referência da 

Concorrência nº 002/2015, que, por intermédio do(a) Sr(a) ___________________ 

_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

____________________ e do CPF(MF) nº __________________, devidamente credenciado(a) 

por nossa empresa __________________________________, vistoriou as instalações do espaço 

destinado à Lanchonete,situado no 2º andar do Edifício Sede deste Poder Legislativo e que somos 

detentores de todas as informações relativas à sua execução. 

 

Declaramos, ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à 

época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que viermos a celebrar, 

caso a nossa empresa seja a vencedora. 

 

Local e data 

 

 

Coordenador de Serviços Auxiliares    

Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe  Representante legal da Firma 
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ANEXO III 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 

 

A empresa _____________________ inscrita no CNPJ ____________________________, por 

intermédio do seu representante legal, o(a) Sr.(a)____________________________, portador(a) 

da Carteira de Identidade nº e do CPF nº DECLARA para fins do disposto no subitem  7.6.1, do 

Edital do processo licitatório nº 028/2015 CONCORRÊNCIA nº 002/2015, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 

nº 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º 

da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

Aracaju,     de        de 2015. 

 

-------------------------------------- 

Representante Legal 

Observação: 
Assinalar com um “X” na condição da empresa. 
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ANEXO IV 

              MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

 

 

 

OUTORGANTE:  Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a procuração 

em seu nome (nome, endereço/razão social, etc,). 

 

OUTORGADO:  (Representante devidamente qualificado) 

 

OBJETO:  Representar a Outorgante no processo licitatório nº 028/2015 – 

CONCORRÊNCIA nº 002/2015 

 

PODERES:   Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de 

abertura de documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar 

ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar 

todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente 

mandato. 

  

 

     Aracaju/SE,       de           de 2015  

 

 

 

 

 

 

NOME/CARGO 



 

 

 
 

ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

22 

 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO AO EDITAL 
 

 

 

A (nome da empresa) de acordo com o Edital Licitação nº 028/2015   CONCORRÊNCIA nº 

002/2015, DECLARA que : 

 

1. Aceita as condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem 

como de sujeição às condições fixadas pela Assembleia; 

 

2. Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas com materiais, mão de obra, transportes, 

leis sociais, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos direto e 

indiretos necessários para a prestação completa dos serviços discriminados no Anexo I;   

 

3. Tem o conhecimento da descrição dos materiais  e que as informações fornecidas são 

satisfatórias e corretas para a execução dos serviços dentro do prazo previsto; 

 

4. Autoriza a Assembléia proceder quaisquer diligências junto às instalações da empresa e sua 

contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transações comerciais; 

 

5. Responderá pela veracidade das informações constates da documentação e proposta que 

apresentar; 

 

6. Declaramos que, após a emissão dos documentos relativos - habilitação preliminar, não 

ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação; 

 
7. O prazo de validade desta proposta é de sessenta (60) dias, e o prazo de entrega do 
material/início dos serviços é imediato após a emissão da nota de empenho/assinatura do 
contrato. 
 

 
Aracaju,      de                       de 2015 
 

 

 

__________________________________________________ 
 (assinatura do representante legal do licitante) 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI MENOR EM QUADRO 

FUNCIONAL 
 

 
Licitação nº 028/2015–  CONCORRÊNCIA nº 002/2015 

 

 

 

 

______________________________________(nome da empresa) CNPJ nº____________, 

sediada à _________________________, declara sob as penas da Lei que não possui em seu 

quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem 

menores de quatorze anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. 

 

 

                                                 Aracaju/SE,     de            de  2015 

 

 

                                               ________________________________ 

                                                   (Assinatura do responsável legal) 

                                                        Nome do declarante 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

.............................................. (Razão Social da empresa), com sede na ............(endereço 

completo),inscrita no CNPJ sob  nº............, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a).............,  portador(a) da Carteira de Identidade nº ....... e do CPF nº ..........., em atenção ao 

disposto no art. 3º, inciso II , da Lei Estadual nº 5.848, de 13 de março de 2006,  declara que 

cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na Licitação nº 028/2015-  

CONCORRÊNCIA nº 002/2015 da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe. 

 

 

Aracaju,   de        de 2015. 

_______________________________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante) 

 

Observação: 

a) a Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar 

assinada pelo representante legal da empresa;  
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ANEXO VII 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

DECLARAÇÃO 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA N.º 002/2015 

 

 

A empresa _____________________ inscrita no CNPJ ____________________________, por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)_______________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ._________________e do     CPF nº 

._________________, declara sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação, no processo licitatório. Declara-se idônea para licitar e contratar 

com o Poder Público e não se encontra suspensa do direito de licitar ou contratar com as 

Administrações Federais, Estaduais ou Municipais, cientes da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

___________________________________ 

(local e data) 

 

_______________________________________________________ 

(representante legal) 

Observações: 

1) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo 

representante legal da empresa; e 

2) esta declaração faz parte dos documentos de habilitação. 
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ANEXO IX 
 

MINUTA DE CONTRATO nº /2015 
  

 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO PARA 

EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

LANCHONETE QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

SERGIPE E .  
 

       Pelo presente instrumento particular de Concessão de Uso de 

Espaço Público, que entre si fazem por esta e na melhor forma de direito, a Assembléia 

Legislativa do Estado de Sergipe, C.G.C. nº13.170.840/000l-44, doravante denominada 

CONCEDENTE, neste ato representada pelo seu Presidente Luciano Bispo de Lima brasileiro, 

maior e capaz, residente nesta Capital e pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade, 

brasileiro, maior e capaz, residente  nesta Capital e do outro,    , estabelecido na , , CEP: , inscrito 

no CPF/MF sob nº e RG nº , denominada CONCESSIONÁRIA, ajustam o presente Contrato em 

decorrência da LICITAÇÃO Nº 028/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2015, Tipo maior 

oferta, que será regido pelas normas da  Lei Estadual nº 5.848, de 13 de março de 2006 (alterada 

pela Lei nº 6.640 de 26.06.2009), da Lei nº 8.666/93 em sua redação atual, pela Leis 

Complementares nº
s
 123, de 14 de dezembro de 2006 e nº 147 de 07 de agosto de 2014   e Lei nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)., mediante cláusulas e condições seguintes: 

 

 

                                          CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

                         O presente Contrato tem por objetivo a Concessão de espaço  para 

exploração de Serviços de Lanchonete, para atendimento ao público nas dependências da 

Concedente, situado na Avenida Ivo do Prado s/nº “Palácio Governador João Alves Filho”, 2º 

andar, centro, nesta Capital., conforme especificações detalhadas no Anexo I do edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 

    2.1- Integram o presente Contrato, como se nele estivessem 

transcritos, para todos os fins de direito, os seguintes documentos, os quais as partes contratantes 

declaram ter conhecimento do seu teor. 

   

   2.1.1- Edital -  LICITAÇÃO Nº 028/2015 -CONCORRÊNCIA 

Nº 002/2015, e seus anexos. 

   2.1.2 - Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

                                              CLÁUSULA TERCEIRA – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS e 

FISCALIZAÇÃO 

 

3.1- O objeto de que trata a Cláusula Primeira deste Contrato compõe-

se basicamente do seguinte: 

 

     3.1.1- Contratação de “Concessionário”, através de Termo de Contrato 

de Concessão de uso para exploração dos Serviços de Lanchonete, para atendimento ao público e 

funcionários, nas dependências da Concedente. 
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    3.1.2- A área a ser explorada tem por finalidade comercial, onde o 

“Concessionário” exercerá o atendimento da lanchonete, ao público, sendo vedado alterar sua 

finalidade. 

     3.1.3 – Os serviços decorrentes deste contrato são os previstos no 

Projeto Básico -  Anexo I do Edital, o qual a Concessionária declara ter pleno conhecimento e 

que faz parte integrante deste Instrumento Contratual; 

 

        3.1.4 - DA FISCALIZAÇÃO 

 

3.1.4.1 - A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo 

Departamento de Administração, com autoridade para exercer, em nome deste Poder, toda e 

qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços contratados, conforme 

consta do Anexo IX - Minuta do Contrato. 

3.1.4.2. A ação fiscalizadora da ASLEG não fará cessar nem diminuir a 

responsabilidade da concessionária pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem 

por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou irregularidades constatadas. 
 

3.1.4.3 - Caberá a Diretoria Administrativa vistoriar as dependências 

da lanchonete, verificando com rigor, a conservação, limpeza, higiene, prestação de serviços, 

bem como se os usuários estão satisfeitos os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA. 

 

CLÁUSULA QUARTA  - DAS RESPONSABILIDADES DA 

CONCESSIONÁRIA 

 

4.1. - A CONCESSIONÁRIA, deverá submeter-se às condições estabelecidas ou que venham a 

ser impostas pelos órgãos competentes nas áreas Federal, Estadual e Municipal, em função do 

tipo da atividade desenvolvida. 

4.2. - Será de inteira responsabilidade da Concessionária, todas as obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, tributárias, etc, inerentes aos serviços, inclusive pessoal, alvará de licenciamento 

ou outros encargos que venham surgir, devendo a concessionária, encaminhar mensalmente ao 

Departamento Financeiro todas as quitações, sob pena de rescisão do Contrato. 

4.3. - Todas as instalações que se fizerem necessários na área da lanchonete, tais como elevações 

e/ou demolição de paredes, instalações de equipamentos de refrigeração, sistemas alimentadores 

de energia e água, mobiliário, armários, utensílios, decorações, etc., serão de inteira 

responsabilidade da concessionária e somente poderão ser realizados com prévia e expressa 

autorização da Presidência da Concedente. Quaisquer que sejam as benfeitorias introduzidas na 

área física da lanchonete passarão a fazer parte do imóvel, seguindo as regras do Código Civil 

quanto as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. 

4.4. - As despesas decorrentes dos reparos e manutenção necessária ao citado imóvel, ficarão por 

conta da Concessionária. 

4.5. - Fica obrigada a CONCESSIONÁRIA a devolver o objeto concedido em perfeito estado de 

uso e conservação bem como os bens que forem colocados à disposição para prestação dos 

serviços, mesmo quando ocorrer antecipadamente o cancelamento do contrato por qualquer 

motivo. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR  DA CONCESSÃO 

 

5.1 Pela perfeita e fiel execução do objeto deste Contrato, a 

CONCESSIONÁRIA pagará  à CONCEDENTE mensalmente, a quantia de R$   (), perfazendo 

total global , no período de 12(doze) meses o valor de R$ (   ). 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
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         6.1 - O pagamento pelo uso e exploração da lanchonete, será efetuado 

mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à utilização do espaço, através de 

documento de arrecadação e o mesmo deverá ser entregue a CPL para apostilamento no processo 

licitatorio. No ato do pagamento pela concessionária, as obrigações fiscais, previdenciárias e 

trabalhistas deverão está em dia. As Receitas provenientes da presente concessão serão 

depositadas no Banco 047, Agência 014, Tipo 024,Conta nº 406.266-6 pelo uso do espaço 

público, enquanto perdurar a relação entre as partes pertinente ao objeto. 

 

6.2 Havendo atraso de pagamento, aplicar-se-á multa automática de 

2% (dois por cento) e, além disso, corrigir-se-á o valor devido obedecendo à variação acumulada 

do INPC entre o último dia previsto para o pagamento e o dia de sua efetiva liquidação e juros 

moratórios de 1% (hum por cento) ao mês. 

 

6.3 Findo três meses de atraso no pagamento da concessão de uso, o 

concessionário perderá um ano de concessão, sem prejuízo da cobrança do período inadimplente 

por este Poder; 

 

6.4.Após o atraso de quatro meses no pagamento da concessão de 

uso, fica automaticamente rescindido o contrato de concessão do direito de uso, perdendo o 

concessionário qualquer direito de uso do espaço público, devendo retirar seus equipamentos no 

prazo de cinco dias após a notificação da rescisão automática e unilateral do contrato. 

 

        CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE 

 

 7.1 - O Contrato poderá ser reajustado observado a periodicidade 

mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, de acordo com o IGP-M 

acumulado da Fundação Getulio Vargas ou outro índice que o substitua; 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO ATRASO DE PAGAMENTO 

 

                       8.1- Havendo atraso de pagamento, aplicar-se-á multa automática de 

2% (dois por cento) e, além disso, corrigir-se-á o valor devido obedecendo a variação acumulada 

do INPC entre o último dia previsto para o pagamento e o dia de sua efetiva liquidação e juros 

moratórios de 1% (hum por cento) ao mês. 

 

  CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

 

9.1- O presente Contrato vigorará a partir da data da sua assinatura, por 

um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, em comum acordo, de 

acordo com o art. 57, II da Lei 8.666/93 em sua redação atual. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Poderá a Contratante acrescer ou suprimir a quantidade de material ora 

licitado, a depender de sua necessidade não devendo exceder o limite estipulado em lei. 

(observando-se o disposto no artigo 65, inciso I e II da Lei 8.666/93 em sua redação atual). 

 

                                      CLÁUSULA DÉCIMA -. DA RESCISÃO 

 

10.1 -A inexecução total ou parcial do contrato por parte da 

CONCESSIONÁRIA ensejará a esta rescisão por ato unilateral e escrito da CONCEDENTE, 

nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93 assegurados o 

direito ao  contraditório e a ampla defesa; 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
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 11.1-Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, resguardando o 

direito do contraditório e da ampla defesa, a concedente aplicará as normas previstas na Lei nº 

8.666/93 em sua redação atual, além de suspender temporariamente, a seu critério, a participação 

do licitante faltoso em outras licitações realizadas neste Poder Legislativo e ainda comunicará à 

Secretaria de Estado da Administração, para que proceda da mesma forma com relação a outros 

Órgãos da Administração Pública Estadual. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 

PARTES 

 

12.1- As partes obrigam-se a cumprir todas as cláusulas e condições 

estipuladas no Edital - LICITAÇÃO Nº 028/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2015, Proposta 

e ao Termo de Contrato celebrado, como também dos encargos discriminados a seguir: 

 

12.2 – DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

 

12.2.1.Incumbe ao Poder Concedente: 

12.2.1.1- Regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação; 

12.2.1.2 - Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

12.2.1.3 - Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei; 

12.2.1.4 - Extinguir a concessão, nos casos previstos em lei e no contrato.; 

12.2.1.5 - Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas 

contratuais da CONCESSÃO; 

12.2.1.6 - Zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, apurar e solucionar queixas e 

reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas. 

12.2.1.7 - Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e 

conservação; 

12.2.1.8- Incentivar a competitividade, e estimular a formação de associações de usuários para 

defesa de interesses relativos ao serviço; 

 

 12.3-  DOS ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA 

 

12.3.1.Incumbe ao concessionário: 

12.3.1.1- Prestar serviços adequados, na forma prevista em lei, em estrita observância as normas 

técnicas aplicáveis a finalidade que se destina e nos termos do contrato; 

12.3.1.2 - Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à CONCESSÃO; 

12.3.1.3 - Prestar contas da gestão dos serviços ao poder concedente e aos usuários, nos termos 

definidos no contrato; 

12.3.1.4 - Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão; 

12.3.1.5 - Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, aos 

equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis; 

12.3.1.6 - Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-

los adequadamente; 

12.3.1.7- Capitar, e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço; 

12.3.1.8 - As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela concessionária serão regidas 

pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer 

relação ou vínculo entre terceiros contratados pela concessionária e o poder Concedente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1.1- Cada uma das partes contratantes designará e comunicará formalmente 

à outra parte, em até 05 (cinco) dias após a assinatura deste contrato, os elementos credenciados 

em níveis de gerência direta de campo para coordenar e acompanhar todas as atividades, ações e 

resoluções de assuntos de sua responsabilidade, referentes a execução do objeto contratual. 
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13.1.2- Deverá ser designado um substituto para os casos de falta ou 

impedimento do elemento credenciado. 

13.1.3- Na ocorrência de eventos extraordinários, imprevistos, tais como força 

maior, fortuito, fato do príncipe, fato da administração, que possam comprometer a execução do 

objeto contratual, tanto nos prazos como as demais condições, as partes poderão, de comum 

acordo, revisar o presente instrumento; 

13.1.4 - Todo e qualquer documento que importe em alteração de qualquer 

condição contratual, somente passara a ser aplicável ao presente contrato, quando for assinado 

pelos representantes legais das partes e quaisquer alterações que modifiquem o objeto Contratual 

e/ou sua Cláusula deverão ser consubstanciados através de termos aditivos. 

13.1.5. - É vedada a venda de bebidas alcoólicas. 
13.1.6 - Deverá ser afixado em locais visíveis, tanto o elenco (cardápio) dos 

alimentos consumíveis, como também tabela de preços dos produtos oferecidos; 

13.1.6 - Os preços dos alimentos não poderão ultrapassar os  praticados no 

mercado; 

13.1.7 - As despesas decorrentes aos reparos e manutenção necessária ao 

citado imóvel, ficarão por conta da Concessionária; 

13.1.8 - O serviço deverá ser executado pela CONCESSIONÁRIA, de 

segunda à sexta-feira, exceto nos dias em que não houver expediente, no horário de 08 às 18:00 

horas, sempre que haja funcionamento na Assembléia Legislativa, salvo seu fechamento por 

motivo de força maior. Este horário poderá ser modificado caso haja mudança de funcionamento 

do Poder concedente. Nesse caso a concedente funcionará no horário a ser estipulado pela Mesa 

Diretora facultado à CONCESSIONÁRIA abrir 30 minutos mais cedo e fechar 30 minutos mais 

tarde. 

13.1.9 - A “Concessionário” estará sujeita, além de outras obrigatoriedades, a 

fornecer alimentos de 1ª qualidade, e cardápio nos termos do anexo I do Edital, com variedades a 

seguir: 

13.1.10.- Sanduíches quente-frio em geral, mistos, salgados, bolos e tortas 

diversas, sucos naturais de várias frutas, refrigerantes de todas as espécies, sorvetes, picolés, 

frutas naturais, vitaminas, bomboniere e etc; 

13.1.11- Fica obrigado a Concessionária a devolver o objeto desta licitação 

em perfeito estado de uso e conservação bem como os bens que forem colocados a disposição 

para prestação do serviço, mesmo quando ocorrer antecipadamente o cancelamento do contrato 

por qualquer motivo. 

13.1.12-  A Concessionária, deverá submeter-se às condições estabelecidas ou 

que venham a ser impostas pelos órgãos competentes nas áreas Federal, Estadual e Municipal, em 

função do tipo da atividade desenvolvida; 

13.1.13- Fica assegurado os direitos, garantias e obrigações do Poder 

Concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de  

alteração e expansão do serviço e consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos 

equipamentos e das instalações; 

13.1.14- Fica assegurado os direitos e deveres dos usuários para obtenção e 

utilização do serviço; 

13.1.15- Caberá a Concedente a forma de fiscalização das instalações, dos 

equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos 

competentes para exercê-la; 

13.1.16 - A Concessão do serviço público será formalizada mediante contrato 

de adesão, que observará os termos da Lei 8.987, de 13.02.95, das demais normas pertinentes e 

do Edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e a revogabilidade unilateral do contrato 

pelo Poder Concedente; 

13.1.17 - Sempre que for preciso, a concedente designará um funcionário, 

com  o fim de vistoriar a lanchonete, o qual deverá visitar todas as dependências da mesma, 

verificando com rigor, a conservação, limpeza e higiene; 
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13.1.18- A concedente a qualquer momento, poderá exigir do Concessionário, 

a apresentação de documentos pertinentes a pessoal , impostos, taxas diversas, demonstrações 

financeiras periódicas, sob pena de rescisão do contrato; 

13.1.19 - Todas as obras e instalações que se fizerem necessários na área da 

lanchonete, tais como elevações e/ou demolição de paredes, instalações de equipamentos de 

refrigeração, sistemas alimentadores de energia e água, mobiliário, armários, utensílios, 

decorações, etc., serão de inteira responsabilidade do concessionário e somente poderão ser 

realizados com prévia e expressa autorização da Presidência. Quaisquer que sejam as benfeitorias 

introduzidas na área física da lanchonete passarão a fazer parte do imóvel, seguindo as regras do 

Código Civil quanto às benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias; 

13.1.20- Fica vedado a transferência ou cessão de direito de qualquer 

natureza, referentes ao objeto desta licitação. 

13.1.21- A concessionária instalará os equipamentos previstos no anexo I do 

Edital, item 2.15, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato, e 

colocará em funcionamento a lanchonete no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após 

instalação dos equipamentos, podendo ser prorrogado com a concordância da concedente, sob 

pena de rescisão do contrato, sem prejuízo das sanções estabelecidas em lei. 

13.1.22- Durante a vigência do contrato, a cada doze meses será reajustado o 

valor da concessão, de modo a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA BASE LEGAL 

 

14.1 - Este Contrato será regido pelas Leis nºs 8.666/93 em sua redação atual 

e a Lei Federal nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995. 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

 

14.1- As partes, de comum acordo, elegem o foro da cidade de Aracaju - 

Estado de Sergipe, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para 

dirimir as dúvidas e questões decorrentes de execução deste Instrumento. 

 

         E, por se acharem justo, pactuados e contratos, as partes assinam este Termo 

de Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, a tudo 

presente, a fim de que se produzam os efeitos legais. 

 

Aracaju,    de                          de 2015. 

 

 

Deputado Luciano Bispo de Lima               Deputado  Jeferson Andrade 

Presidente - Concedente                  1º Secretário -Concedente 
 

    Concessionária 

 

 

TESTEMUNHAS: 1º ______________________________________ 

 

 2º ______________________________________ 

 

 


