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 LICITAÇÃO Nº 55/2020     
PEDIDO: 15465/2020 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 
TIPO: MAIOR OFERTA 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TORRES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº. 8.883 de 08 de junho de 
1994, com a Lei nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, com base no Termo de Cessão 
celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Torres e no Decreto Lei 
123/06, torna público, para o conhecimento dos interessados que está realizando esta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Licitação do tipo MAIOR OFERTA, na modalidade de CONCORRÊNCIA PARA CONCESSÃO 
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RESTAURANTE localizado no Parque Estadual José Lutzemberguer – Parque da Guarita, 
sendo que, receberá os envelopes contendo a documentação e propostas até às 14:30 do dia 
20 de JULHO de 2020 através de sua Diretoria de Compras e Licitações, localizada na 
Prefeitura Municipal de Torres, à Rua José Antônio Picoral 79, 2º Andar - Torres - RS. 
a) A reunião para abertura dos envelopes contendo "Documentação" e "Proposta de Preços" 
será realizada na mesma data e horário, acima mencionados, na sala de Reuniões                                                                                          
localizada na Prefeitura Municipal de Torres, à Rua José Antônio Picoral, nº 79, 8° andar - 
Torres – RS, com a presença ou não dos proponentes. 
b) Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas 
após a data e hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, 
endereçadas e ou enviadas por qualquer meio, anteriormente à data do vencimento. 
c) Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos: 

- Anexo l: - Termo de Referência  
- Anexo II: Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos; 
- Anexo III: Modelo de declaração ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 
7° da Constituição Federal e de acordo com o Decreto n° 4.358, de 05 de setembro 
de 2.002. 
- Anexo IV: Modelo Declaração de visita;  
- Anexo V: Minuta do Contrato. 

     - Anexo VI: Modelo de Proposta. 
     - Anexo VII: Modelo de Declaração de Ciência do disposto na Lei Complementar Municipal 
nº 30/2010 – Código Ambiental do Município. 
     - Anexo VIII: Termo de Cessão de uso firmado entre o Município de Torres e o Estado do 
Rio Grande do Sul; 
 
1. DO OBJETO: 
A presente licitação na modalidade de Concorrência tem por objeto a concessão de uso para 
exploração comercial do RESTAURANTE, localizado no Parque Estadual José Lutzemberguer 
– Parque da Guarita, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, Termo de 
Referência deste Edital. 
1.1. A concessão de uso decorrente desta licitação será a título precário. 
1.2. O valor anual para a CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, não poderá ser inferior 
a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 
 
2. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Somente poderão participar desta licitação as empresas que atenderem, obrigatoriamente, 
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as seguintes condições: 
a) apresentem os documentos de habilitação e da proposta, em envelopes, distintos que 
passamos a chamar de ENVELOPE N° 1, ou envelope da "DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO", e o ENVELOPE Nº 2 ou o envelope da "PROPOSTA DE PREÇOS”, no 
local, data e horário indicado neste Edital; 
b) que não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido 
suspensas de licitar e\ou declaradas idôneas por Órgão Público; 
c) não será admitida nesta licitação a participação de empresas reunidas em consórcio, bem 
como a subcontratação total ou parcial dos serviços ora licitado; 
 
Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Diretoria de 
Compras e Licitações, no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes 
distintos, fechados, e identificados, respectivamente como de nº 1 e nº 2, para o que se sugere 
a seguinte inscrição: 
 

 AO MUNICÍPIO DE TORRES 
  EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 055/2020 
  ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
  PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
  ------------------------------------------------------------- 
  AO MUNICÍPIO DE TORRES 
  EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 055/2020 
  ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
  PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
3. DA HABILITAÇÃO: 
3.1. Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope 01: 
 
3.1.1. Habilitação Jurídica: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas as suas 

alterações, se houver, ou alteração consolidada, devidamente registrada(s), em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

 
3.1.2. Regularidade Fiscal: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Estadual; 
c)  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de certidão 

negativa expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional (Dívida Ativa da União) e da 
Secretaria da Receita Federal, na forma de certidão conjunta negativa, nos termos da 
Portaria MF 358/2014; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Prova de regularidade de situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 
g) Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

assinada por representante (s) legal da empresa. 
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h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), disponível no site 
http//www.tst.jus.br/certidão. 

i) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos para sua participação na 
presente licitação. 

 
3.1.4. Qualificação Econômico-financeira: 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei (devidamente registrado na Junta comercial), que comprovem a 
boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 
meses da data de apresentação da proposta. Com base nos dados extraídos do balanço será 
avaliada a capacidade financeira da licitante:  
 
1) Índice de Liquidez Corrente (ILC) – deverá ser igual ou superior a 1,0, conforme fórmula 
abaixo: 
 
ILC =  Ativo Circulante 
         Passivo Circulante 
 
2) Índice de Liquidez Geral (ILG) – deverá ser igual ou superior a 1,0, conforme fórmula 
abaixo: 
 
ILG = Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo 
         Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo 
 
3) Índice de Solvência Geral (ISG) – deverá ser igual o superior a 1,0, conforme fórmula 
abaixo: 
 
ISG =                                Ativo Total                                       . 
          Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo 
 
As empresas que não tenham concluído seu primeiro exercício social poderão apresentar o 
balanço de abertura (devidamente registrado na Junta Comercial) acompanhado por balancete 
certificado por contador da licitante devidamente inscrito no órgão de classe correspondente.  
Para fins de comprovação dos indicadores apresentados, conforme subitem acima, e cálculo 
dos mesmos, deverá ser acompanhado do Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios. O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do 
último exercício social deverão estar registrados na Junta Comercial, contendo inclusive os 
Termos de Abertura e Encerramento, assinados por Contador habilitado e com registro no 
CRC, indicando expressamente o número do livro e as folhas em que se encontra 
regularmente transcrito; 
 
Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 
 
1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial;  

mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br


Estado do Rio Grande do Sul 
Poder Executivo do Município de Torres 

Secretaria Municipal da Fazenda 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

Rua José Antônio Picoral, 79 – Centro 

Fone 3626 9150 

E-mail: gerlicitacao@torres.rs.gov.br – site: www.torres.rs.gov.br 

sbrs 

 

 

4 

2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro 
órgão equivalente; ou 
3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996 - 
Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: 
- por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
4) sociedade criada no exercício em curso: 
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da licitante; 
5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador 
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrados no Conselho Regional de 
Contabilidade. 
 
 
b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
3.2. Os documentos poderão ser apresentados nos originais ou em fotocópias autenticads por 
um tabelião, ou por servidor desta Administração Pública Municipal, sendo dispensada a 
autenticação quando se tratar de cópia disponibilizada por intermédio da Internet. 
3.3. Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 
credenciamento outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos 
constantes da licitação.  
3.4. Documentos sem data de validade expressa considerar-se-á, 90 (noventa) dias da data de 
emissão. 
 
4. DA PROPOSTA: 
 
4.1. O envelope n.° 02 deverá conter: 
a) Proposta, rubricada em todas as páginas e carimbada e assinada na última, pelo 
representante da empresa, em conformidade com o modelo de proposta apresentado no 
Anexo VI deste Edital. 
b) Na proposta, os licitantes deverão ofertar um preço anual de concessão de uso, a partir de 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo o valor mensal a partir de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), e apresentar compromisso de funcionamento contínuo e de manutenção corretiva 
do prédio do Restaurante, durante todo o período da concessão de uso. 
c) Será havido como vencedor da licitação o licitante que ofertar o maior preço a partir do valor 
fixado neste Edital. 
d) O preço mensal da concessão de uso será reajustado conforme critérios definidos no Termo 
de Concessão de Uso, cuja minuta integra o Anexo deste Edital. 
Observações: 
I - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias da data de sua entrega. 
 
5. DO JULGAMENTO: 
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5.1. Esta licitação é do tipo maior preço anual de concessão de uso ofertado e o 
julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando em consideração o maior preço 
ofertado. 
5.2. Em caso de empate de duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no parágrafo 2° do 
artigo 3° da Lei 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de 
todos os licitantes. 
5.3. O resultado do julgamento das propostas e do julgamento dos recursos administrativos 
interpostos pelos licitantes, será publicado no site do município no endereço 
www.torres.rs.gov.br. 
5.4. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43, 44 e 
45 seus incisos e parágrafos da Lei n° 8.666/93. 
 
6. DAS CONDIÇÕES, DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PRAZOS: 
 
6.1. A licitante vencedora se sub-rogará, no que lhe couber, ás obrigações impostas pelo 
Estado do Rio Grande do Sul ao Município de Torres no Termo de Cessão (Anexo VIII). 
6.2. Incumbe, ainda, ao concessionário: 
a) Fixar os preços das refeições e lanches nos limites dos preços de mercado; 
b) Afixar, em local visível ao usuário e junto ao balcão de atendimento, tabela de preços.  
c) Manter todas as mesas cobertas por toalhas, cobre mancha ou similar com material de boa 
qualidade e limpos. 
d) Efetuar o abastecimento dos gêneros alimentícios pela ciclovia, no horário compreendido 
entre 06h00min e 08h00min e/ou às 21 às 23 horas, não sendo permitido estacionamento de 
veículos mais que 30 minutos.  
e) A concessionária deverá seguir as normas sindicais, federais, estaduais e municipais, 
higiênico-sanitárias e os procedimentos técnicos adequados à aquisição, estocagem, pré-
preparo, acondicionamento a fim de garantir as qualidades higiênico-sanitária, nutritiva e 
sensorial das refeições. 
f) Manter o padrão de qualidade das refeições e de atendimento pessoal durante toda a 
vigência do Termo de Concessão de Uso.  

f.1) Os lanches e as refeições deverão ser preparados e fornecidos em condições 
sadias, preparados com gêneros de primeira qualidade, com ótima apresentação, dentro 
das exigências de higiene e técnicas culinárias. 

g) Os alimentos deverão ser fornecidos em exato acordo com o cardápio oferecido aos 
clientes. 
h) Disponibilizar aos usuários os seguintes utensílios: pratos de louça branca, talheres de aço 
inox embalados individualmente em sacolas plásticas (conjunto de garfo e faca), bandejas de 
boa qualidade em PVC (Polivinil-carbonato) ou outro material, desde que perfeitamente 
estáveis, podendo conter a logomarca da empresa, sendo proibido o uso de utensílios 
descartáveis.  

h.1) Manter sob rigoroso processo de higienização, bandejas, pratos e talheres, visando 
à garantia da sanidade microbiológica dos mesmos.  

i) Os pratos, talheres e copos a serem disponibilizados aos usuários que optarem por lanches 
poderão, a critério da CONCESSIONÁRIA, ser descartáveis, desde que produzidos com 
material de qualidade.  
j) Os lanches deverão ser entregues aos usuários devidamente acondicionados em sacos de 
papel apropriados ou no prato.  
k) Utilizar somente utensílios em aço inox para retirar as preparações dos caldeirões, panelas 
e cubas de distribuição.  
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l) Servir os alimentos no mesmo dia de seu preparo, preferencialmente imediatamente após 
este.  
m) Manter no restaurante quantidade de balanças suficientes para o atendimento rápido da 
pesagem das refeições e balança separada para sobremesa, se for o caso. 
n) Prover de suficiente retaguarda de troco para atender prontamente aos consumidores. 
o) Dispor de atendentes uniformizados e em número suficiente à demanda, devendo sempre 
dispensar atendimento cordial, rápido e eficiente.  
p) Manter, durante a execução dos serviços, todas as condições de higiene, qualidade e 
validade dos alimentos, disponibilizando todo o ferramental necessário para a execução dos 
serviços, apresentando, sempre que solicitado pela CONCEDENTE, documentos que 
comprovem a procedência dos alimentos e utensílios utilizados.  
q) Garantir que todos os mantimentos, carnes, frutas, verduras e temperos sejam 
acondicionados em locais apropriados e de forma adequada, primando pela qualidade dos 
produtos e serviços contratados.  
r) Cumprir todas as normas regulamentares sobre higiene, medicina e segurança do trabalho, 
responsabilizando-se por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas seus empregados 
quando em serviços, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem, e 
pela observância das demais exigências legais para o exercício da atividade. 
s) Receber as instalações em perfeito estado de funcionamento, declarando esta condição em 
termo de responsabilidade, no Anexo III deste Projeto Básico. 

s.1) Enquanto as instalações e os bens estiverem sob responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA caberá a ela a sua manutenção e reparos que se fizerem 
necessários ao perfeito funcionamento.  
s.2) Os reparos, exceto em caso de extrema urgência, só poderão ser realizados com 
anuência da CONCEDENTE.  

t) Utilizar as instalações fornecidas pela CONCEDENTE, exclusivamente no cumprimento do 
objeto pactuado, correndo às suas expensas, seu asseio, conservação, guarda e manutenção; 
u) Zelar pela guarda e conservação de todos os bens destinados à execução dos serviços, 
sejam os de sua propriedade, sejam os da propriedade da CONCEDENTE, devendo arcar com 
a indenização decorrente de eventual avaria, inutilização, fragmentação, deterioração ou 
perecimento. Neste caso, a CONCEDENTE poderá optar pela reparação dos danos ou pela 
reposição. Em qualquer situação, a CONCEDENTE não se responsabilizará pelos bens da 
propriedade da CONCESSIONÁRIA.  
v) Fornecer todo o material necessário ao perfeito funcionamento do restaurante, os quais 
deverão ser novos, especialmente: talheres, pratos, xícaras, copos de vidros, jarras de água, 
panelas, garrafas térmicas, bandejas, travessas, toalhas de mesa, sopeiras, galheteiros, além 
do material descartável (toalhas e guardanapos) que se fizer necessário para o pleno 
cumprimento deste Instrumento.  
x) Correrão por conta da CONCESSIONÁRIA, as solicitações de instalação e retirada, as 
despesas e a responsabilidade sobre instalação de energia elétrica, água, linhas telefônicas e 
de internet que entenda devam ser instaladas no restaurante.  
z) Arcar com as despesas de substituições, remanejamentos ou acréscimos de pontos 
elétricos e lâmpadas, assim como de todos os dispositivos componentes das instalações 
hidrossanitárias, hidráulicas e outras, sempre com a devida anuência expressa da 
CONCEDENTE. 
a1) Realizar outras benfeitorias que julgar necessárias, somente mediante autorização 
expressa da CONCEDENTE, ficando estas incorporadas ao imóvel, sem que assista à 
CONCESSIONÁRIA o direito de retenção ou indenização sob qualquer título.  
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b1) Arcar com as despesas de consumo de gás, ficando o seu abastecimento, controle e 
estoque sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.  
c1) Responsabilizar-se pelo provimento de todo o material necessário a manutenção das 
instalações do restaurante.  
d1) Providenciar, junto aos órgãos competentes, a obtenção de licenças, autorização de 
funcionamento e alvará, para o exercício de suas atividades comerciais.  
e1) Facilitar a fiscalização de órgãos de vigilância sanitária, cientificando a CONCEDENTE do 
resultado das inspeções.  
f1) Atender a todos os usuários igualitariamente, dispensando aos mesmos, serviços eficientes 
e tratamento cortês.  
g1) Manter todas as áreas de salão, cozinha, depósito, banheiros e halls no mais rigoroso 
padrão de higiene, limpeza e arrumação.  
h1) Utilizar produtos de limpeza adequados à natureza dos serviços, tais como: detergente 
com alto poder bactericida, para se obter a ampla higienização do ambiente, equipamentos e 
utensílios de cozinha, bem como das mãos dos funcionários que manipulam alimentos.  
i1) Fornecer notas fiscais ou documentos equivalentes a todos os consumidores dos seus 
produtos.  
j1) Corrigir, no prazo determinado, as eventuais imperfeições no curso de execução dos 
serviços, a partir da ocorrência verificada pelo gestor designado pela CONCEDENTE.  
l1) Manter, durante todo o período contratado, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas, assegurando que os empregados cumpram as regras de higiene e identificação, 
substituindo aqueles cuja conduta, a juízo da CONCEDENTE, se evidencie inconveniente ou 
inadequada à perfeita execução dos serviços.  
m1) Responsabilizar-se pelo cumprimento fiel ao que estabelecem as cláusulas e condições 
do Termo de Concessão, de forma que os serviços sejam executados com alto nível de 
qualidade.  
n1) Manter em dia e aprovado o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio – PPCI 
6.3. O prazo da concessão de uso será de 5 (cinco) anos, a contar da assinatura do termo de 
concessão de uso, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, a critério da 
administração e mediante prévia solicitação da concessionária, nas condições previstas no 
termo firmado com a concessionária e somente através de aditivo. 

6.4 A Concessionária deverá iniciar as atividades no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados a partir da data da assinatura do contrato. 

7. DAS EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS: 
7.1. As edificações e benfeitorias realizadas na vigência do Termo de Concessão passarão a 
ser de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Torres e, em nehuma 
hipótese, tais obras darão direito à retenção ou indenização. 
7.2. Para a realização de quaisquer benefícios, construção ou demolição que não estejam 
previstas neste Edital, deverá o concessionário obter, obrigatoriamente, autorização prévia 
expressa e escrita do Poder Concedente. 
 
8. DOS PAGAMENTOS E MULTAS: 
8.1. O valor anual referente à concessão de uso do bem público será atualizado anualmente, 
tendo por data base a data de início do prazo, pela variação do IGP-M (FGV). 
8.2. O valor da taxa de será destinado à conta específica de gestão do Parque da Guarita. 
8.3. No primeiro e segundo exercício a concessionária deverá aportar o montante do ano todo, 
ou seja:  
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- Na assinatura do contrato o equivalente aos doze meses subsequentes; 

- Passados doze meses mais o montante das doze parcelas; 

8.4. Do terceiro ao quinto ano, a licitante vencedora passará a pagar a taxa de utilização 
mensalmente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de emissão do Termo de 
Concessão e na mesma data nos meses seguintes, até o término do prazo da concessão. 
8.5. Em caso de atraso no pagamento da parcela (mensal), incidirá multa no valor de 10% (dez 
por cento) sobre o valor devido e correção monetária. 
8.6. Findo três meses de atrasos no pagamento da parcela, o concessionário perderá um ano 
da concessão. 
8.7. Após o atraso de quatro meses no pagamento da parcela fica automaticamente rescindido 
o contrato de concessão onerosa do direito de uso perdendo o concessionário qualquer direito 
de uso, devendo desocupar o RESTAURANTE no prazo de (10) dez dias após a notificação da 
rescisão automática e unilateral do contrato. 
8.8. Considera-se atraso para efeitos deste edital e do contrato em anexo, o pagamento 
realizado no dia útil seguinte ao vencimento. Caso a data de vendimento da concessão mensal 
caia em fim de semana ou feriado, considera-se a data de vencimento o dia útil imediatamente 
posterior. 
 
9. DAS PROPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. Somente serão aceitas as propostas (letra "a" do item 4.1 do edital) com valores iguais ou 
superiores a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), anual, pela outorga do Termo de 
Concessão de Uso para usufruir do uso do bem público. 
9.2. Serão desclassificadas as propostas em desconformidade com este edital; 
9.3. Os interessados deverão realizar vistoria no local da Concessão de uso – ocasião na qual 
será firmada a declaração, conforme modelo disponível no ANEXO IV – MODELO DE 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA, de forma a obterem pleno conhecimento das condições e 
eventuais dificuldades para a sua execução, bem como de todas as informações necessárias à 
formulação da sua proposta de preços. 
9.4. Os Licitantes interessados deverão agendar visita ao Parque Estadual José 
Lutzemberguer – Parque da Guarita onde está localizado o RESTAURANTE, junto a 
Administração através da Secretaira de Turismo, até o último dia que anteceder a data da 
licitação e, quando realizada, deverá ser com o acompanhamento de servidor público 
designado para essa finalidade, no endereço Rua José Antônio Picoral, nº 79, Centro – 
Torres/RS, CEP: 95560-000 
9.5. As visitas deverão ser agendadas previamente com a Secretaria Municipal de Turismo, 
por meio do telefone: (51) 3626-9150 ramal 702 ou no e-mail: turismo@torres.rs.gov.br.  
Obs.: A visita condiz em requisito de habilitação, sendo obrigatória. 
9.4. Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e 
local estabelecido neste Edital. 
9.5. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas 
ou quaisquer outros documentos; 
9.6. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas e apresentar reclamações ou 
recursos, assinar atas e o contrato os licitantes ou seus representantes credenciados e os 
membros da Comissão de Licitações; 
9.7. Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso 
próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 
109, inciso l, a e b, da Lei n° 8.666/93). 
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9.8. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação não serão admitidos 
à licitação os participantes retardatários; 
9.9. O resultado do julgamento da habilitação, das propostas e de recursos administrativos 
interpostos pelos licitantes, será publicado no hall de entrada do prédio sede da Prefeitura 
Municipal, sito na Rua Jo´se Antônio picoral, 79 – Torres - RS. 
9.10. A empresa vencedora da presente licitação, se desistir do objeto deste edital, poderá, a 
critério da Administração, ser suspensa do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de 4 (quatro) anos, independentemente das medidas judiciais cabíveis; 
9.11. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para assinar o contrato de 
concessão, sob pena da perda do direito objeto desta licitação. 
9.12. A licitante vencedora deverá manter as condições de habilitação exigidas no item 3 (três) 
deste edital até a execução final da obra objeto desta licitação, sob pena de rescisão 
contratual sem direito à indenizações; 
9.13. Ao PREFEITO fica assegurado o direito de revogar a licitação por interesse público, bem 
como anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 
49 da Lei Federal n° 8666/93), sem quaisquer direitos a reclamação ou indenizacão; 
9.14. Aplica-se à presente Licitação os dispositivos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações, e Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e Lei Municipal n° 2.628 
de 12 de dezembro de 2008. 
9.15. O presente Edital poderá ser retirado no site da Administração pública no endereço 
http://www.torres.rs.gov.br ou solicitado pelo endereço eletrônico gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 
 

Torres, 16 de junho de 2020. 
 
 
 
 
 
 

Maria Clarice Brovedan 
Secretária Municipal de Fazenda 

Portaria 002/2017 
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TERMO DE REFERÊNCIA - PROJETO BÁSICO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
CONCESSÃO DE USO BEM PÚBLICO 

RESTAURANTE PARQUE DA GUARITA 
 
 
1 OBJETO 
1.1. Constitui objeto da presente licitação a concessão de uso de espaço público destinado à 
exploração do espaço reservado ao restaurante localizado no interior do Parque Estadual 
José Lutzenberger – Parque da Guarita. 
 
1.2. A presente concessão de uso envolve a utilização das instalações existentes, conforme a 
seguir descritos.  
1.2.1. Especificações dos espaços (conforme planta do Anexo I):  
O espaço físico corresponde a uma área total de 687,97m², divididos entre: cozinha, 
banheiros masculino e feminino, salão, sala para dispensa e mezanino. 
 
1.2.2. A capacidade de lotação do restaurante é de 240 pessoas sentadas, considerando a 
área interna.   
 
 
2. JUSTIFICATIVA 

O Município de Torres possui o turismo como principal ocupação econômica, 
representando praticamente 40% de sua renda total. Além disso, o turismo é o setor que mais 
cresce na região, com vias de impulsionar a economia, promover atrações de divisas, 
aumentando a demanda por mão de obra e a capacidade de aumentar a qualidade de vida 
das pessoas com crescimento sustentável, de acordo com o que predispõe o Conselho 
Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur, 2018).  

O Parque Estadual José Lutzenberger – Parque da Guarita – é o principal atrativo 
turístico do município de Torres, procurado por milhares de turistas, atraídos pelo sua 
paisagem singular, formada pelo contraste das torres basálticas com o mar, além do contato 
com a natureza e importante geossítio do projeto Geoparque Cânions do Sul, trazendo ao 
ponto turístico status de importante também historicamente, merecendo, portanto, toda 
atenção do Poder Público quanto à sua utilização, conservação e embelezamento. 

Nesse ponto, objetivando melhor estruturar o parque, e oferecer a moradores e 
turistas esta opção de lazer, o Município de Torres, através de sua Secretaria de Turismo 
justifica a necessidade de abrir Concorrência Pública para a concessão de uso de espaço 
público destinado à exploração do espaço reservado ao restaurante localizado no interior do 
Parque Estadual José Lutzenberger – Parque da Guarita, visando o preparo e comércio de 
refeições nas modalidades a la carte e lanches.  

Para merecer a concessão do espaço para uso do restaurante por cinco anos, a 
contrapartida do licitante vencedor abrangerá o pagamento de taxa de utilização mensal, que 
perfaz o valor inicial de R$ 10.000,00, podendo aumentar para fins de desempate entre os 
concorrentes. 

Reitera-se que se faz essencial oferecer aos munícipes e turistas, o restaurante 
em funcionamento, sendo devidamente administrado pela empresa que contratualizará junto 
ao Município, nos moldes do projeto básico em tela, o que valorizará adequadamente o 
potencial atrativo do ponto. 
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Logo, resta justificada o pedido de concessão em epígrafe. Assim, o Município 
oferecerá mais beleza e estrutura turística aos seus munícipes, oferecendo lazer e 
propiciando maior possibilidade de geração de renda à indústria local, e recepcionando com 
maior acolhimento o visitante, restando, portanto, devidamente atendido o interesse público, 
princípio basilar e norteador de todos os atos da Administração Pública. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá explorar o local definido para a concessão unicamente para 
serviços de fornecimento de refeições, lanches e realização de eventos, executando os 
serviços em conformidade com o especificado no presente projeto.  
 
3.2. RESTAURANTE  
3.2.1. Serviços: 
3.2.1.1 Fornecimento de refeições deverão ser nas seguintes modalidades: 

- A la carte, calculando-se o preço por prato; 
- Buffet, calculando-se por quilo; 
- Lanches, preço por unidade.  

 
3.2.1.1.1. As opções de refeições deverão obrigatoriamente oferecer menus com frutos 

do mar, além das outras opções que deverão estar à disposição dos clientes, tais como: 
carnes, massas, saladas, entre outros. 
 
3.3 EVENTOS  
3.3.1 Serviços: 
3.3.1.1 A realização de eventos deverá ser nas seguintes modalidades: 

- Aniversários, casamentos, formaturas e/ou similares. 
  
 

4. INFRAESTRUTURA 
4.1. É de responsabilidade única e exclusiva da concessionária realizar os reparos e as 
adaptações, bem como, prover os móveis, equipamentos, máquinas, vasilhames, e utensílios 
necessários para a prestação dos serviços, em quantidade suficiente para o funcionamento 
adequado do empreendimento 
 
 
5. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
5.1. Na baixa temporada, período compreendido de 15 de março a 15 de dezembro, o horário 
mínimo deverá compreender das 09h às 15h, de domingo a domingo. 
5.2. Na alta temporada, período compreendido de 16 de dezembro a 14 de março, o horário 
mínimo deverá perfazer das 09h às 00h, de domingo a domingo. 
 
6. ACESSO  
6.1 O acesso para abastecimento se dará pela ciclovia nos horários das 06 às 08 horas e das 
21 às 23 horas, não sendo permitido estacionamento de veículos mais que 30 minutos. 
 
6.2. O acesso aos usuários do restaurante será pela entrada principal, com pagamento de 
ingresso ao Parque, seguindo até ao estacionamento. 
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6.3. Será permito acesso pela ciclovia aos usuários que comprovem ser cadeirantes, podendo 
deixar o carro em local determinado para cadeirante.  
 
7. PREÇO 
7.1. Os preços de todos os produtos oferecidos pela CONCESSIONÁRIA deverão seguir o 
valor de mercado, mantidos lista de preços em lugar visível.  
 
8. MANUTENÇÃO E REPARO DO IMÓVEL 
8.1. Toda manutenção/reparo na edificação do restaurante será de responsabilidade da 
Concessionária, devendo ser mantidos os mesmos padrões de materiais e acabamentos, 
sendo que a manutenção abrange os seguintes itens:  

a) água/ esgoto,  
b) energia (eletrodutos e conexões, lâmpadas, disjuntores, reatores, interruptores).  
c) sistema hidrossanitário (válvulas, conexões, etc.) 
d) alvenarias, telhado e aberturas. 

 
9. EMPREGADOS 

9.1. Deverão ser mantidos, nos locais de trabalho, somente empregados que tenham a idade 
permitida por lei para o exercício da atividade, e que gozem de boa saúde física e mental. 

9.2. O pessoal necessário à execução do serviço objeto da presente concessão será de 
exclusiva responsabilidade da Concessionária, observando a legislação trabalhista e as 
normas de Segurança e Higiene do Trabalho. 

9.3. A concessionária deverá manter um número mínimo de empregados necessário para 
atender de modo satisfatório a demanda. 

9.4. Os empregados deverão usar os Equipamentos de Proteção Individual - EPIs necessários 
e uniforme apropriado, em perfeitas condições de higiene e demais itens que se fizerem 
necessários.  

9.5. O empregado do caixa não poderá servir ou manipular alimentos. 

10. LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES 

10.1. A limpeza total da cantina (cozinha, área de atendimento – interna e externa e 
equipamentos) deverá ser diária, sob a responsabilidade da concessionária.  

10.2. O lixo gerado deverá ser separado (orgânico e reciclado) e encaminhado para o destino 
correto. O óleo de cozinha deverá ter destino específico, sendo responsabilidades da 
concessionária.  

10.3. A concessionária deverá manter um programa periódico de desinsetização e 
desratização, com frequência necessária para manter a higiene local, ou sempre que solicitado 
pela Município; 

10.4. As empresas responsáveis pelo serviço de desinsetização e desratização deverão 
apresentar alvará de funcionamento expedido pelo centro de Vigilância Sanitária e comprovar 
o registro em um dos Conselhos Regionais: CREA, CRB, CRMV, CRF, CRQ, etc. 

10.5. As empresas deverão apresentar informações seguras sobre o uso de inseticidas 
utilizados, especialmente quando à toxicidade e ao tempo de ausência do local. Os 
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responsáveis pela aplicação destes inseticidas deverão usar uniformes e outros equipamentos 
de acordo com a legislação em vigor.  

10.6. A concessionária ficará responsável pela preparação do local a ser dedetizado e 
desratizado providenciando retirada de alimentos, utensílios etc.  

 

 

 

 

 

 

Fernando Nery da Rosa 
Secretário Municipal de Turismo 

Município de Torres 
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LEGENDA: 
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA)..................................................................................................... 
CNPJ..................................... sediada (endereço completo),............................................. 
DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 

 
 
Data, assinatura, nome e n° da identidade do declarante. 

 

Carimbo 
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ANEXO III 
            DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA)........................................................................inscrito no CNPJ n° 
............................................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a). 
........................................................portador(a) da carteira de  identidade  n°  
.................................e  do CPF n° ..................................DECLARA,  para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 
de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito 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 (). 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
 
 
 
Data, assinatura, nome e n° da identidade do declarante. 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 
 

Declaramos, para fins de participação no certame licitatório abaixo 
referenciado, que efetuamos a vistoria ao Parque Estadual José Lutzemberguer – Parque 
da Guarita onde está localizado o RESTAURANTE, local onde serão prestados os 
serviços, objeto da Concorrência 55/2020. Nesta oportunidade, fomos acompanhados 
pelo servidor da Prefeitura Municipal de Torres, abaixo identificado, que nos forneceu 
todos os esclarecimentos e informações necessários, dirimindo, desta forma, todas as 
dúvidas. Estamos, portanto, cientes de todas as medidas necessárias à perfeita e 
completa execução dos serviços. 
 

Torres,.....de..................................de 2.020. 
 
 
 

(assinatura autorizada, devidamente identificada) 
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ANEXO V  
MINUTA CONTRATUAL 
 
Contrato n° xx/2020 
Concorrência 055/2020 
 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO que celebram entre si o MUNICÍPIO DE 
TORRES e a empresa      ...... nos termos da lei n° 
8.666/93. 

 
 
CONTRATANTE 
Prefeitura Municipal de Torres, estabelecida a Rua José Antônio Picoral, 79 - Torres - RS, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 87.876.801/0001-01, neste ato representada pelo Sr. CARLOS 
ALBERTO MATOS DE SOUZA, Prefeito Municipal. CPF N.° xxx.xxx.xxx-xx, com competência 
para assinar Contratos. neste ato denominado CONCEDENTE, e ________ , Inscrita no 
CNPJ/MF sob n.° ________, com sede na Rua ________, _____, Bairro ___, na cidade de 
________, neste ato representada por seu _________, Sr. _________, doravante denominado 
CONCESSIONÁRIO, tendo em vista a homologação da Concorrência n.° 055/2020, e de 
conformidade com a Lei n.° 8.666/93 e alterações posteriores, firmam o presente contrato, 
mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  
O presente contrato tem como objeto a CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. 
§ 1° O BEM público a ser concedido consistente no RESTAURANTE localizado no Parque 
Estadual José Lutzemberguer – Parque da Guarita. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA  
O valor anual para a concessão de uso do bem público, RESTAURANTE, será de R$xxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxx). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA  
3.1. O valor anual referente à concessão de uso do bem público será atualizado anualmente, 
tendo por data base a data de início do prazo, pela variação do IGP-M (FGV). 
3.2. O valor da taxa de será destinado à conta específica de gestão do Parque da Guarita. 
3.3. No primeiro e segundo exercício a concessionária deverá aportar o montante do ano todo, 
ou seja:  

- Na assinatura do contrato o equivalente aos doze meses subsequentes; 

- Passados doze meses mais o montante das doze parcelas; 

3.4. Do terceiro ao quinto ano, a licitante vencedora passará a pagar a taxa de utilização 
mensalmente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de emissão do Termo de 
Concessão e na mesma data nos meses seguintes, até o término do prazo da concessão. 
3.5. Em caso de atraso no pagamento da parcela (mensal), incidirá multa no valor de 10% (dez 
por cento) sobre o valor devido e correção monetária. 
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3.6. Findo três meses de atrasos no pagamento da parcela, o concessionário perderá um ano 
da concessão. 
3.7. Após o atraso de quatro meses no pagamento da parcela fica automaticamente rescindido 
o contrato de concessão onerosa do direito de uso perdendo o concessionário qualquer direito 
de uso, devendo desocupar o RESTAURANTE no prazo de (10) dez dias após a notificação da 
rescisão automática e unilateral do contrato. 
3.8. Considera-se atraso para efeitos deste edital e do contrato em anexo, o pagamento 
realizado no dia útil seguinte ao vencimento. Caso a data de vendimento da concessão mensal 
caia em fim de semana ou feriado, considera-se a data de vencimento o dia útil imediatamente 
posterior. 
 
CLÁUSULA QUARTA  
O valor anual referente à concessão de uso do bem será atualizado anualmente, tendo por 
data base a data de início do prazo da concessão onerosa, pela variação do IGP-M (FGV), ou 
na sua falta, por outro índice oficial de atualização monetária. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
5.1. A licitante vencedora se sub-rogará, no que lhe couber, ás obrigações impostas pelo 
Estado do Rio Grande do Sul ao Município de Torres no Termo de Cessão. 
5.2. Incumbe, ainda, ao concessionário: 
a) Fixar os preços das refeições e lanches nos limites dos preços de mercado; 
b) Afixar, em local visível ao usuário e junto ao balcão de atendimento, tabela de preços.  
c) Manter todas as mesas cobertas por toalhas, cobre mancha ou similar com material de boa 
qualidade e limpos. 
d) Efetuar o abastecimento dos gêneros alimentícios pela ciclovia, no horário compreendido 
entre 06h00min e 08h00min e/ou às 21 às 23 horas, não sendo permitido estacionamento de 
veículos mais que 30 minutos.  
e) A concessionária deverá seguir as normas sindicais, federais, estaduais e municipais, 
higiênico-sanitárias e os procedimentos técnicos adequados à aquisição, estocagem, pré-
preparo, acondicionamento a fim de garantir as qualidades higiênico-sanitária, nutritiva e 
sensorial das refeições. 
f) Manter o padrão de qualidade das refeições e de atendimento pessoal durante toda a 
vigência do Termo de Concessão de Uso.  

f.1) Os lanches e as refeições deverão ser preparados e fornecidos em condições 
sadias, preparados com gêneros de primeira qualidade, com ótima apresentação, dentro 
das exigências de higiene e técnicas culinárias. 

g) Os alimentos deverão ser fornecidos em exato acordo com o cardápio oferecido aos 
clientes. 
h) Disponibilizar aos usuários os seguintes utensílios: pratos de louça branca, talheres de aço 
inox embalados individualmente em sacolas plásticas (conjunto de garfo e faca), bandejas de 
boa qualidade em PVC (Polivinil-carbonato) ou outro material, desde que perfeitamente 
estáveis, podendo conter a logomarca da empresa, sendo proibido o uso de utensílios 
descartáveis.  

h.1) Manter sob rigoroso processo de higienização, bandejas, pratos e talheres, visando 
à garantia da sanidade microbiológica dos mesmos.  

i) Os pratos, talheres e copos a serem disponibilizados aos usuários que optarem por lanches 
poderão, a critério da CONCESSIONÁRIA, ser descartáveis, desde que produzidos com 
material de qualidade.  
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j) Os lanches deverão ser entregues aos usuários devidamente acondicionados em sacos de 
papel apropriados ou no prato.  
k) Utilizar somente utensílios em aço inox para retirar as preparações dos caldeirões, panelas 
e cubas de distribuição.  
l) Servir os alimentos no mesmo dia de seu preparo, preferencialmente imediatamente após 
este.  
m) Manter no restaurante quantidade de balanças suficientes para o atendimento rápido da 
pesagem das refeições e balança separada para sobremesa, se for o caso. 
n) Prover de suficiente retaguarda de troco para atender prontamente aos consumidores. 
o) Dispor de atendentes uniformizados e em número suficiente à demanda, devendo sempre 
dispensar atendimento cordial, rápido e eficiente.  
p) Manter, durante a execução dos serviços, todas as condições de higiene, qualidade e 
validade dos alimentos, disponibilizando todo o ferramental necessário para a execução dos 
serviços, apresentando, sempre que solicitado pela CONCEDENTE, documentos que 
comprovem a procedência dos alimentos e utensílios utilizados.  
q) Garantir que todos os mantimentos, carnes, frutas, verduras e temperos sejam 
acondicionados em locais apropriados e de forma adequada, primando pela qualidade dos 
produtos e serviços contratados.  
r) Cumprir todas as normas regulamentares sobre higiene, medicina e segurança do trabalho, 
responsabilizando-se por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas seus empregados 
quando em serviços, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem, e 
pela observância das demais exigências legais para o exercício da atividade. 
s) Receber as instalações em perfeito estado de funcionamento, declarando esta condição em 
termo de responsabilidade, no Anexo III deste Projeto Básico. 

s.1) Enquanto as instalações e os bens estiverem sob responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA caberá a ela a sua manutenção e reparos que se fizerem 
necessários ao perfeito funcionamento.  
s.2) Os reparos, exceto em caso de extrema urgência, só poderão ser realizados com 
anuência da CONCEDENTE.  

t) Utilizar as instalações fornecidas pela CONCEDENTE, exclusivamente no cumprimento do 
objeto pactuado, correndo às suas expensas, seu asseio, conservação, guarda e manutenção; 
u) Zelar pela guarda e conservação de todos os bens destinados à execução dos serviços, 
sejam os de sua propriedade, sejam os da propriedade da CONCEDENTE, devendo arcar com 
a indenização decorrente de eventual avaria, inutilização, fragmentação, deterioração ou 
perecimento. Neste caso, a CONCEDENTE poderá optar pela reparação dos danos ou pela 
reposição. Em qualquer situação, a CONCEDENTE não se responsabilizará pelos bens da 
propriedade da CONCESSIONÁRIA.  
v) Fornecer todo o material necessário  ao perfeito funcionamento do restaurante, os quais 
deverão ser novos, especialmente: talheres, pratos, xícaras, copos de vidros, jarras de água, 
panelas, garrafas térmicas, bandejas, travessas, toalhas de mesa, sopeiras, galheteiros, além 
do material descartável (toalhas e guardanapos) que se fizer necessário para o pleno 
cumprimento deste Instrumento.  
x) Correrão por conta da CONCESSIONÁRIA, as solicitações de instalação e retirada, as 
despesas e a responsabilidade sobre instalação de energia elétrica, água, linhas telefônicas e 
de internet que entenda devam ser instaladas no restaurante.  
z) Arcar com as despesas de substituições, remanejamentos ou acréscimos de pontos 
elétricos e lâmpadas, assim como de todos os dispositivos componentes das instalações 
hidrossanitárias, hidráulicas e outras, sempre com a devida anuência expressa da 
CONCEDENTE. 
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a1) Realizar outras benfeitorias que julgar necessárias, somente mediante autorização 
expressa da CONCEDENTE, ficando estas incorporadas ao imóvel, sem que assista à 
CONCESSIONÁRIA o direito de retenção ou indenização sob qualquer título.  
b1) Arcar com as despesas de consumo de gás, ficando o seu abastecimento, controle e 
estoque sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.  
c1) Responsabilizar-se pelo provimento de todo o material necessário a manutenção das 
instalações do restaurante.  
d1) Providenciar, junto aos órgãos competentes, a obtenção de licenças, autorização de 
funcionamento e alvará, para o exercício de suas atividades comerciais.  
e1) Facilitar a fiscalização de órgãos de vigilância sanitária, cientificando a CONCEDENTE do 
resultado das inspeções.  
f1) Atender a todos os usuários igualitariamente, dispensando aos mesmos, serviços eficientes 
e tratamento cortês.  
g1) Manter todas as áreas de salão, cozinha, depósito, banheiros e halls no mais rigoroso 
padrão de higiene, limpeza e arrumação.  
h1) Utilizar produtos de limpeza adequados à natureza dos serviços, tais como: detergente 
com alto poder bactericida, para se obter a ampla higienização do ambiente, equipamentos e 
utensílios de cozinha, bem como das mãos dos funcionários que manipulam alimentos.  
i1) Fornecer notas fiscais ou documentos equivalentes a todos os consumidores dos seus 
produtos.  
j1) Corrigir, no prazo determinado, as eventuais imperfeições no curso de execução dos 
serviços, a partir da ocorrência verificada pelo gestor designado pela CONCEDENTE.  
l1) Manter, durante todo o período contratado, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas, assegurando que os empregados cumpram as regras de higiene e identificação, 
substituindo aqueles cuja conduta, a juízo da CONCEDENTE, se evidencie inconveniente ou 
inadequada à perfeita execução dos serviços.  
m1) Responsabilizar-se pelo cumprimento fiel ao que estabelecem as cláusulas e condições 
do Termo de Concessão, de forma que os serviços sejam executados com alto nível de 
qualidade.  
n1) Manter em dia e aprovado o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio – PPCI 
 
CLÁUSULA SEXTA 
A concessão de uso somente se refere ao RESTAURANTE, localizado no Parque Estadual 
José Lutzemberger – Parque da Guarita. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
O bem a ser disponibilizado não poderá ser transferido pelo CONCESSIONÁRIO a terceiros. 
 
CLÁUSULA OITAVA  
O prazo da concessão de direito oneroso de uso do bem público, será de 05 (cinco), anos 
contados da data de Emissão do Termo de Concessão de Uso a ser emitido pela 
Administração Pública. 
A Concessionária deverá iniciar as atividades no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados a partir da data da assinatura do contrato. 

CLÁUSULA NONA  
As edificações e benfeitorias realizadas na vigência do Termo de Concessão passarão a ser 
de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Torres e, em nehuma 
hipótese, tais obras darão direito à retenção ou indenização. 
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Para a realização de quaisquer benefícios, construção ou demolição que não estejam 
previstas neste Edital, deverá o concessionário obter, obrigatoriamente, autorização prévia 
expressa e escrita do Poder Concedente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  
Todas as despesas para a execução dos serviços, tanto de material como de mão-de-obra, 
são de responsabilidade do CONCESSIONÁRIO, inclusive as despesas com todas as 
obrigações sociais de proteção aos seus profissionais, bem como todas as despesas 
necessárias para a execução dos serviços contratados, incluindo despesas com 
deslocamentos, estadia, alimentação, salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, 
trabalhistas, equipamentos de proteção individual e quaisquer outros que se fizerem 
necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes da execução dos serviços, isentando 
integralmente a CONCEDENTE - Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Em caso de desistência do CONCESSIONÁRIO, na execução dos serviços, ou em qualquer 
etapa do mesmo, ou na utilização da concessão no prazo estabelecido, ficará a 
CONCEDENTE livre de quaisquer indenizações, e pagamentos de qualquer espécie relativos 
aos serviços, e receberá o bem no estado em que se encontrar, podendo o 
CONCESSIONÁRIO somente retirar seus equipamentos, caso haja. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
O prazo da concessão de uso será de 5 (cinco) anos, a contar da assinatura do termo de 
concessão de uso, após o qual será rescindido automaticamente sem que haja necessidade 
de aviso, notificação judicial ou extrajudicial, podendo este prazo ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração e mediante prévia solicitação da concessionária, nas 
condições previstas no termo firmado com a concessionária e somente através de aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE  
13.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Concessão de Uso, através de servidor 
especialmente designado, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 
com o mesmo.  
13.2 Fiscalizar a execução dos serviços, o fornecimento e o preparo dos alimentos previstos 
neste Projeto Básico, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviços 
que não estejam de acordo com as condições e exigências especificadas.  
13.3 Comunicar à CONCESSIONÁRIA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execução dos serviços contratados.  
13.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 
solicitados pela CONCESSIONÁRIA.  
13.5 Exigir da CONCESSIONÁRIA, a qualquer tempo, a comprovação das condições iniciais 
de contratação.  
13.6 Verificar as condições de higiene, limpeza e asseio dos equipamentos onde são 
preparados os alimentos, bem como de todas as instalações.  
13.7 Examinar a quantidade e a qualidade das refeições preparadas pela CONCESSIONÁRIA.  
13.8 Verificar a qualidade de atendimento aos usuários e fornecedores. 
13.9 Aplicar as penalidades administrativas nos termos deste projeto básico. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
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Caberá rescisão do presente instrumento, sem que assista direito ao CONCESSIONÁRIO a 
indenização de qualquer espécie quando: 
a) O CONCESSIONÁRIO não cumprir as obrigações assumidas no presente instrumento, 
tendo a parte inadimplente o prazo de 5 (cinco) dias para alegar o que entender de direito; 
b) O CONCESSIONÁRIO transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem 
prévia e expressa autorização da CONCEDENTE; 
c) No caso de acordo entre as partes, atendida a conveniência dos serviços, mediante 
lavratura de termo próprio ou conclusão dos serviços CONCESSIONÁRIOS ou por ocasião da 
conclusão destes, conforme objeto da licitação; 
d) Quando decorrido o prazo de vigência do presente contrato; 
e) Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei n. 8.666/93  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  
 O presente contrato está vinculado ao Edital de Concorrência n° 055/2020 e seus Anexos, à 
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e Lei Federal n° 8.987 de 13 
de fevereiro de 1995. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  
Fica eleito o foro do Município de Torres, para a solução judicial das demandas relativas ao 
presente Contrato de Concessão, não resolvidas amigavelmente, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.  
E por estarem definidas as regras básicas da CONCESSÃO ora outorgada, às quais adere a 
CONCESSIONÁRIA, firmam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença 
de duas testemunhas abaixo nomeadas.  

 
Torres, xx de xxxxxx de 2020.  

 
 

CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Concessionário 
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ANEXO VI  
 
 MODELO DE PROPOSTA 
 

A empresa __________________, CNPJ nº ______________, sediada na 
___________________, cidade de ________________ propõe-se a pagar o valor ANUAL de 
R$ _______________, ao Município de Torres – RS, pela outorga do Termo de Concessão de 
Uso do BEM PÚBLICO, consistente no RESTAURANTE localizado no Parque Estadual José 
Lutzemberguer – Parque da Guarita pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

Declara estar ciente de, caso vencedora, deverá obedecer rigorosamente as clausulas 
previstas no Edital de Concorrência nº 55/2020. 
 
Declara apresentar compromisso de funcionamneto contínuo e de manutenção corretiva do 
prédio do Restaurante, durante todo o período da concessão de uso. 
 
 
 
 
 
 
O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias da data de sua entrega. 
 

Torres, xx de xxxx, 2020. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

Carimbo 
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ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO 

 
(NOME DA 
EMPRESA)............................................................................................................................... 
CNPJ..................................... sediada (endereço 
completo),.............................................DECLARA, sob as penas da Lei, que está ciente de que 
deve observar o disposto nos artigos 188 a 192 da Lei Complementar Municipal nº 30/2010 – 
Código Ambiental do Município bem como no Termo de Cessão celebrado entre o Estado do 
Rio Grande do Sul e o Município de Torres . 
 
 
 

Data, assinatura, nome e n° da identidade do declarante. 

 

Carimbo 
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ANEXO VIII 
 
TERMO DE CESSÃO DE USO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TORRES E O ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL 
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