
TERMO DE REFERÊNCIA 

CONCESSÃO DE DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE BEM PÚBLICO 

PARA IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO COM RAMO ALIMENTICIO 

 

Preambulo: 

 

Trata-se de termo de referência com informações técnicas/operacionais mínimas necessárias a 

realização de certame licitatório destinado à Concessão Administrativa onerosa de uso de bem público 

para fins de exploração econômica no ramo alimentício, bem como os serviços correlatos de suporte, tal 

como venda de produtos da região do Vale Europeu, em conformidade com as especificações e demais 

anexos integrantes do presente termo. 

 

O procedimento licitatório para o certame é a Concorrência Pública, e o tipo de julgamento o de maior 

oferta, sendo regido pela Lei 8.666/93 (lei de licitações se contratos) e Lei nº 2.959/2018, observados os 

critérios constantes do presente termo de referência: 

 

1 – DEFINIÇÃO DO OBJETO: 

 

1.1 - A Concessão atinge parte ideal imobiliária e sua edificação inseridas no parque central, 

destinada a exploração de estabelecimento comercial no ramo alimentício tipo cafeteria, lanchonete e afins 

contendo a edificação existente a metragem estimada de 39,55 m², localizada à Rua Aracaju, no Parque 

Central, s/n° – Centro, Timbó/SC, cabendo ao concessionário o ônus de ampliar a área em 

aproximadamente 64,91m² (nos termos do ante-projeto elaborado pela Secretaria de Planejamento, 

Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços), de modo a totalizar a área estimada de 

concessão em aproximadamente 104,46m². 

 

1.2 – O objeto da Concessão consiste na exploração, mediante ônus exclusivo de edificação conforme 

consta do item anterior, de uma cafeteria, lanchonete e afins sempre valorizando comidas típicas alemãs 

e italianas, com a finalidade de comercialização de cervejas artesanais de Timbó, produtos da região do 

Vale Europeu, tudo em conformidade com as especificações e demais anexos integrantes do presente 

termo. 

 

2 - DA OBRA A SER EDIFICADA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO:  

 

2.1 - A concessão fica condicionada ao pleno e exclusivo custeio pela concessionária de todas as 

despesas com a realização da obra de ampliação da área conforme projeto básico, orçamento estimativo 

e demais documentos anexos a este termo, no valor estimado de R$ R$ 154.963,79 (cento e cinquenta e 

quatro mil novecentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos); 

2.2 - A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de até 180 dias a partir da subscrição do contrato para 

submeter à aprovação da Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e 

Serviços os projetos, detalhamentos, memoriais e especificações técnicas do projeto de ampliação, bem 

como cronograma físico financeiro da obra que deverá levar em consideração o prazo máximo de 360 dias 

de execução.  

2.3 – A obra de ampliação, bem como toda e qualquer outra, seja de que natureza for, que venha a 

ser realizada no local concedido, serão incorporados ao patrimônio público municipal, sem direito a 

indenização ou retenção do concessionário; 



2.3.1– Na hipótese de rescisão decorrente de infração praticada pelo concessionário ou de seu 

pedido, acarretará além das sanções contratuais e editalícias a perda do valor alusivo ao 

investimento, sem direito a reembolso de qualquer natureza.  

2.4 - O licitante vencedor deverá entregar ao concedente, ao final da obra, o “as built” do que foi 

realizado, acompanhado da planilha de gastos efetivos e notas fiscais com a edificação para fins de 

incorporação ao patrimônio do município. 

2.5 – A atividade objeto da presente licitação, somente poderá ocorrer após o expresso aceite 

do município das obras executadas; 

2.6 -  Nenhuma obra ou instalação poderá ser realizada no imóvel, sem a prévia e expressa 

autorização do poder concedente; 

2.7 – Caberá exclusivamente ao concessionário, durante o período da concessão, arcar com 

todas as despesas de manutenção da área concedida e seu entorno imediato, assim considerado um 

raio de 10 metros da edificação.   

 

 

3. DOS CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DO 

PAGAMENTO: 

 

3.1 – Será considerada vencedora do certame a empresa que, atendendo os requisitos técnicos 

e de habilitação exigidos nesse termo e no edital, apresentar a maior oferta para remuneração da 

concessão onerosa. 

3.2 – Para elaboração da oferta, o Licitante deverá levar em consideração: 

a) que o valor estimado para realização da obra é de R$ 154.963,79 (cento e cinquenta e quatro 

mil novecentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos); 

b) que o valor mínimo do lance para outorga do espaço é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

3.3 – O valor ofertado a que se refere a aliena “b”, deverá ser pago pela concessionária em até 

cinco dias após a subscrição do contrato, através de depósito em conta do Fundo Municipal de 

Turismo, a ser informado no instrumento contratual, quando da sua subscrição. 

3.4 – O valor da obra e toda e qualquer despesa para sua efetiva execução, será integral e 

exclusivamente custeado pelo concessionário a título de outorga para execução do objeto; 

3.5 – Fica estimado, para fins de aplicação das regras constantes do edital, termo de referência 

e contrato, em R$ 159.963,79 (cento e cinquenta e nove mil novecentos e sessenta e três reais e 

setenta e nove centavos) o valor total do contrato a ser subscrito para o prazo de 10 anos, que 

corresponde ao valor estimado da obra acrescido do valor do lance para outorga. 

3.5.1 – Os critérios para fixação do valor do contrato e seu método de pagamento, levam em 

consideração a avaliação mercadológica a título de aluguel do espaço, sua localização e uso, que 

estima para um imóvel já edificado nestas hipóteses o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

perfazendo um total de estimado de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para o período 

da concessão; 

3.5.2 – Na hipótese de prorrogação do contrato por novo período de 10 anos, o valor estimado 

será atualizado, a partir da data de sua assinatura, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC fixado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo. 

 

 

 

 



4 – DOS CRITÉRIOS DE FUNCIONAMENTO 

 

4.1 – DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: O espaço deverá permanecer aberta no mínimo em 

horário comercial, todos os dias da semana e feriados.  

4.3 - Os preços praticados deverão ser compatíveis com a média de valores usualmente versados 

nas intermediações da região. 

4.4. – O maquinário e utensílios necessários para o funcionamento não se incorporam ao imóvel, e 

deverão ser objeto de retirada ao final da concessão; 

4.5 - É vedada qualquer forma de exploração que não respeite os parâmetros estabelecidos neste 

Termo de Referência, e/ou não tenha sido objeto de expressa e prévia autorização do poder concedente.  

4.6 - O espaço deve ser caracterizado com uma cafeteria, lanchonete e afins, conforme anteprojeto, 

podendo optar por serviço de almoço através de pratos feitos para atender sua clientela; 

4.7 - Os artigos de vendas devem envolver, no mínimo, os seguintes itens de cafeteria, lanchonete e 

afins, cervejas artesanais de Timbó, produtos coloniais da região do Vale Europeu; 

 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

 

5.1 - DA CONCESSIONÁRIA: 

a) Cumprir os prazos e metas estabelecidas no edital, termo de referência contrato e demais 

documentos que o constitui, bem como as determinações expressamente realizadas pelo poder 

concedente, com vista à execução do objeto concedido; 

b) Submeter à apreciação da fiscalização do poder concedente todas as etapas da obra, fornecendo 

ao final os documentos exigidos; 

c) Manter, em seu quadro, número suficiente de profissionais capacitados de modo a possibilitar 

atendimento rápido e eficiente para atendimento ao público, inclusive se optar pelo serviços de tele 

entrega. 

d) Fornecer uniforme completo e EPI’s ao seu pessoal responsável pela execução do serviço objeto 

desta concessão; 

e) Contratar empresa idônea para execução da obra, respondendo exclusivamente por todo e 

qualquer despesa e obrigações legais que dela ocorram, seja de qualquer natureza, inclusive tributárias, 

civis, criminais, trabalhistas etc; 

f) Fornecer todos os utensílios e equipamentos de cozinha que se façam necessários para a prestação 

dos serviços; 

g) Fornecer e manter fogão industrial a gás necessário à preparação da alimentação, sendo que a 

aquisição do gás será de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA; 

h) Fornecer mesas e cadeiras em material de madeira na quantidade suficiente para atender a 

demanda; 

i) Em obter todas as licenças necessárias para inicio da atividade, especialmente as sanitárias, 

ambientais e de segurança; 

j) Manter rigorosamente limpas e arrumadas a área concedida e as mesas de refeições. Para tanto, 

deverão ser providenciadas, por conta da CONCESSIONÁRIA, a higienização, e a imunização das áreas 

e instalações concedidas durante todo o período da concessão; 

k) Utilizar produtos de limpeza adequados à natureza dos serviços, de forma a se obter a ampla 

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

que manipulam os alimentos. 

l) Não aproveitar os gêneros preparados e não servidos para cardápios futuros, nem valer- se de 



quaisquer de seus componentes para preparar outros pratos a serem comercializados como 

lanches. E, ainda, para maior segurança sanitária, as verduras e frutas, antes de qualquer preparação, 

deverão ser colocados em solução bactericida. 

m) Assumir total e exclusividade a responsabilidade por quaisquer ônus ou encargos 

relacionados com os seus empregados e/ou terceiros a ele vinculados pela prestação dos serviços 

concedidos; 

n) Cumprir as exigências dos órgãos atrelados a fiscalização, mantendo em local visível o 

comprovante de inspeção da Vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade. 

o) Realizar limpeza geral nas caixas de gordura, no mínimo 1 vez ao ano, localizadas nas áreas 

de seus serviços, ou sempre que solicitado pela Administração e/ou fiscalização. 

p) Arcar com as despesas alusivas a prestação do serviço objeto da concessão, como por 

exemplo:  energia elétrica, fornecimento de água, gás, telefone, internet etc; 

q) Realizar, após o término da obra e antes do início das atividades, vistoria conjunta com o 

poder concedente, discriminando e registrando por meio visual e escrito as condições do imóvel; 

r) Ao final da concessão, remover todos os bens móveis não incorporados ao imóvel, entregando-

o nas exatas condições de manutenção (pintura nova, estrutura sem remendos ou problemas, etc) 

adotando-se como parâmetro a vistoria realizada quando do término da obra; 

s) Realizar a manutenção preventiva e corretiva da estrutura física durante todo o período da 

concessão; 

t) Não ceder, sem prévia e expressa autorização do poder concedente, a estrutura para atos 

públicos e/ou eventos privados, tais como festas de aniversário, formatura, etc; 

u) Não expor destes junto as áreas abertas, como por exemplo, varandas, os alimentos e/ou 

bebidas que comercializar (salvo expressa autorização do poder concedente;  

v) Não utilizar material plástico para decoração; 

w) Não veicular publicidade de degradação ambiental, qualquer espécie de ofensa, 

descriminação racial ou religiosa, quando atentatória a moral pública e aos bons costumes. 

a.1) Sujeitar-se as normas e regulamentos emanados pelo executivo municipal e a fiscalização 

dos serviços prestados. 

b.1) Apresentar quando solicitado relatórios com as seguintes informações: alvará da vigilância 

sanitária, eficiência no aspecto ambiental e problemas ocorridos.  

c.1) Ter disponível e em local visível, um livro de sugestões e/ou mensagens para avaliação dos 

turistas e visitantes. Apresentação, sempre que solicitado, de índice de qualidade e satisfação do 

cliente, sendo, que o método de avaliação de pesquisa registrada, previamente se estabelecendo o 

percentual mínimo de 60% de aprovação do serviço.  

d.1) Submeter a aprovação prévia da FCT, a instalação de placas de publicidade e identificação, 

devendo o projeto obedecer a lei municipal de publicidade e as demais normas da Administração 

Municipal. 

e.1) Participar e submeter seu pessoal à participação no Curso de Agente de Informações 

Turísticas e/ou outros cursos ofertados pelo Departamento de Turismo da Fundação de Cultura e 

Turismo de Timbó visando o bom atendimento ao público; 

f.1) Contratar e manter durante todo o período da concessão, seguro total do imóvel, que 

assegure indenização alusiva ao valor de mercado do bem concedido, a suas expensas, com 

seguradora idônea, comprovando-o sempre que solicitado;  

g.1) A CONCESSIONÁRIA deverá utilizar o nome fantasia “Essen & Garten”. 

5.1.1 - As obrigações constantes deste termo poderão ser revistas pelo poder concedente, 

mediante acordo com o concessionário, sempre que evidenciada e comprovada existência de 



obrigações alternativas que venham a atender de forma mais eficiente e eficaz a finalidade do objeto da 

concessão.  

 

5.2 – DO PODER CONCEDENTE: 

 

a) Fornecer anteprojeto da realização da obra; 

b) avaliar e aprovar no prazo e critérios legais, os projetos apresentados pelo concessionários para 

realização da obra;  

b) Fiscalizar a execução da obra; 

c) Fiscalizar o cumprimento pelo CONCESSIONÁRIO de todos os itens do contrato, orientando e 

aplicando as sanções quando cabíveis, respeitado sempre o contraditório e ampla defesa; 

d) Executar periodicamente vistorias no local para verificar a integridade do patrimônio público. 

 

6 – DA ACESSIBILIDADE:  

 

6.1 – A CONCESSIONÁRIA deverá garantir em seu projeto, a observância das regras alusivas à 

acessibilidade ao imóvel e suas dependências, nos termos da legislação aplicável a espécie, bem como, 

durante todo o período da concessão, realizar as adaptações necessárias no imóvel de modo a atender 

aos preceitos legais e normativos inerentes.  

 

7 -  DA VIGÊNCIA DA CONCESSÃO E DOS CRITÉRIOS PARA RENOVAÇÃO: 

  

7.1 – O período de vigência da concessão é de 10 (dez) anos, contados da posse do concessionário 

no imóvel, podendo ser prorrogável, a critério da administração. 

7.2 - O prazo da concessão poderá ser prorrogado por mais 10 anos, mediante a existência de 

interesse público e o cumprimento, por parte da licitante vencedora, de todas as disposições constantes 

do respectivo edital, contrato e demais documentos que vinculam a execução da concessão, em especial 

o pagamento do valor da outorga que corresponderá ao valor empregado pelo concessionário para 

realização da obra, devidamente corrigido, acrescido do valor pago a título de proposta; 

7.3 – Na hipótese de prorrogação, o valor da outorga para o novo período poderá, mediante 

negociação entre concedente e concessionário, ser objeto de parcelamento. 

 

 

8 - CRITÉRIO DE JUGALMENTO DAS PROPOSTAS: 

 

8.1 - Será declarado vencedor do certame, aquele que além de custear integralmente toda a obra 

necessária para execução do objeto, oferecer o maior valor de outorga para exercício da concessão.  

 

 

9 - DAS CONDIÇÕES DE DEVOLUÇÃO DO BEM: 

 

9.1 - Finda a concessão por qualquer motivo, a CONCESSIONÁRIA restituirá ao Município os bens 

imóveis objeto da concessão, bem como os equipamentos constantes na lista de bens, entregues no ato da 

assinatura do contrato, em perfeitas condições de uso e conservação. 

9.2 - Os equipamentos instalados pela CONCESSIONÁRIA, utilizados para distribuição de energia e 

climatização do ambiente, ficarão incorporados ao patrimônio do imóvel, não cabendo indenização à 



CONCESSIONÁRIA. 

9.3 - Qualquer dano porventura ocorrido será indenizado pela CONCESSIONÁRIA, podendo o 

Município exigir a reposição das partes ou bens danificados ou o valor correspondente em espécie, 

como preferir, excluído o desgaste pelo uso. 

9.4 - Em caso de permanência no imóvel depois de extinta a concessão de uso e enquanto 

continuar a utilizar os bens, a título de multa, além da remuneração devida incidirá a 

CONCESSIONÁRIA em multa diária equivalente a 20% (vinte por cento) do valor anual do contrato. 

9.5 - Na hipótese de rescisão contratual decorrente do descumprimento de cláusulas e 

obrigações assumidas pelo concessionário, eventuais investimentos/reformas realizada no bem 

concedido não será restituído.  

 

10 - DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1 - A fiscalização de execução do contrato será realizada por comissão específica composta 

de servidores nomeados por portaria após a subscrição do mesmo. 

10.2 - Compete à comissão de fiscalização do contrato: Conhecer o contrato e todos os seus 

Anexos; Informar a administração ocorrências relacionadas à execução do contrato; Antecipar- se 

para solucionar problemas que possam afetar a relação contratual; Procurar auxílio junto às áreas 

competentes no caso de dúvidas técnicas ou administrativas; entre outras. 

 

11 - DAS DISPOSIÇÕES DE CARÁTER GERAL: 

 

11.1 - Toda e qualquer obra de reforma e ampliação da edificação realizada pela 

CONCESSIONÁRIA passará a pertencer ao Município, podendo, este, deixar de autorizar, no caso 

de estar em desacordo com o estabelecido pela administração municipal, não podendo a 

CONCESSIONÁRIA reivindicar direito à indenização.  

11.2 - A CONCESSIONÁRIA pagará as despesas, tributos, tarifas, emolumentos ou 

contribuições federais, estaduais e municipais que decorram da presente concessão, bem como da 

atividade para a qual lhe é outorgada, inclusive encargos previdenciários e securitários, cabendo-lhe 

providenciar especialmente, os alvarás e seguros obrigatórios do imóvel. 

11.3 - Eventual denegação de licenciamento total ou parcial das atividades a serem exercidas no 

imóvel objeto da presente concessão, será de responsabilidade única e exclusiva da 

CONCESSIONÁRIA, não cabendo ao Município prestar-lhe qualquer indenização. 

 

12. DA QUALIFICAÇÃO MÍNIMA PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME: 

 

12.1 – Da Habilitação: 

12.1.1 – Da regularidade Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações ou da última consolidação em 

diante, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício, ou; 

d) 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. 

12.1.2. Da Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) (emitida 

pela Caixa Econômica Federal);   

b) Certidão Negativa de Débitos Federais/União; (A Certidão Negativa de Débito Previdenciário foi 

unificada à CND Federal, conforme Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014);  

c) Certidão negativa de Débitos Estaduais;  

d) Certidão Negativa de Débitos Municipais do domicílio da licitante;  

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em vigor. 

12.1.3. Das Declarações obrigatórias: Deverá conter no envelope de habilitação declaração subscrita 

pela empresa licitante, onde ateste, no mínimo:   

a) Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 

9.584/1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

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

b) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, independente 

de sua natureza e esfera governamental; 

c) Que o ato constitutivo é vigente;  

d) Que não é impedido de transacionar com a Administração Pública, independente de sua natureza 

e esfera governamental;  

e) Que conhece e aceita todas as condições do edital e seus anexos. 

12.1.4. Atestado ou declaração de visita técnica e/ou conhecimento da realidade instalada: 

a) As licitantes poderão realizar visita técnica ao imóvel objeto da concessão por intermédio de pelo 

menos um responsável(is) devidamente qualificado para constatar as condições de execução e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos.  

b) As visitas técnicas serão acompanhadas pelo profissional responsável que certificará a visita 

expedindo o Atestado de Visita que deverá constar no envelope nº. 01 – Habilitação. 

c) A visita poderá ser agendada através do telefone (47) 3380. 7600 - Fundação de Cultura e Turismo, 

com a Assessora Técnica Institucional de Turismo, Sra. Caroline Laís Reinicke, até 03 (três) dias antes da 

data de abertura dos envelopes. 

d) Caso a licitante esteja impedida ou não queira realizar a visita técnica, deverá apresentar, em 

substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as 

penalidades da Lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 

trabalhos e das condições do local objeto da concessão e dos projetos de melhorias impostos pelo poder 

público, e que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer 

questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Administração Municipal. 

12.1.5. Qualificação Econômico-Financeira: 

a) As empresas deverão apresentar o Balanço Patrimonial na forma da Lei, do último Exercício Social 

Exigível, com os respectivos termos de abertura e encerramento, devidamente submetidos à autenticação 

no órgão competente do Registro do Comércio. OBSERVAÇÃO: Caso a empresa opte pela apresentação 

do balanço em meio eletrônico, deverá anexar comprovação de legalidade do Balanço na forma 

apresentada. 

b) Demonstração da saúde financeira da empresa, devendo ser apresentada e calculada atendendo 

aos índices da tabela abaixo, em papel timbrado da empresa com a respectiva assinatura do contador 

responsável 



 

LC = 

Liquidez corrente 

   ativo circulante 

 passivo circulante 

> ou = 1,0 

 

LG = Índice 

de liquidez total 

ativo circulante + realizável em longo prazo 

passivo circulante + exigível em longo prazo. 

 

> ou = 1,0 

 

SG = 

Solvência Geral 

Ativo total 

(passivo circulante + exigível a longo prazo) 

> ou = 1,0 

 

NOTA: A determinação dos índices acima se justifica pelo poder/dever da administração analisar 

as condições econômicas, financeiras das empresas que desejam habilitar-se ao certame, visando 

assegurar que a empresa contratada possa cumprir suas obrigações de curto e longo prazo, 

cumprindo as obrigações previstas no Edital e contrato.  

 

 

 

 

________________________________ 

Caroline Laís Reinicke 

Assessora Técnica Institucional de Turismo 

Prefeitura Municipal de Timbó 


