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CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DO TIPO QUIOSQUE 

 

Processo nº 2022.0329.028. 

 

O MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE, com base na Lei Municipal N° 403, de 18 dias 

do mês de fevereiro de 2022, e de conformidade com a Lei nº 8.666 de 21.06.93 e 

demais alterações, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitações, torna 

público aos interessados que, às 09 HORAS DO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, na 

sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Sede da Prefeitura 

Municipal, situado à Rua 07 de Setembro, nº 15, Centro, na cidade de Feira Grande/AL, 

em sessão pública, fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 03/2022, com julgamento do tipo MAIOR OFERTA (MENSAL), com 

a finalidade de receber os envelopes relativos a documentação e de propostas para 

CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO do tipo QUIOSQUE, em atendimento ao 

item 01 deste EDITAL, cujo processo e julgamento serão realizados de acordo com 

os procedimentos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações 

e Lei Federal n° 8.987 de 13 de fevereiro de1995. 

 

 

A presente licitação na modalidade de Concorrência Pública tem por objeto A 

CONCESSÃO DE 02 (DOIS) ESPAÇO PÚBLICO, DO TIPO QUIOSQUE, PARA FINS 

DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE LANCHONETE E SORVETERIA, 

conforme disposto na Lei Municipal N° 403, de 18 de fevereiro de 2022, cujo processo 

e julgamento serão realizados de acordo com os preceitos legais vigentes. 

 

1.1 O espaço público a ser concedido SERÁ 02 (DOIS) QUIOSQUE 

LOCALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM QUEBRANGULO, no Município de Feira 

Grande/AL, com áreas e especificações constante de croquis, que fazem parte integrante 

do presente. 

 

1.2 – A concessão de uso do espaço público estender-se-á pelo período 

de 60 (sessenta seis) meses, a contar da data de assinatura do instrumento de contrato de 

concessão a ser firmado entre as partes. 

 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022 

1 – DO OBJETO 

2 – DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
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2.1 Poderão participar da presente concorrência, apenas pessoas jurídicas com 

sede no Município de Feira Grande, conforme disposição em Lei Municipal.  

 

2.2 Os documentos necessários à HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS serão 

recebidas pela Comissão Permanente de Licitações no dia, hora e local mencionados no 

preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente, 

como de Nº 1 – HABILITAÇÃO, Nº 2 - OFERTA- PROPOSTA DE PREÇO, para o que 

se sugere na seguinte inscrição: 

 

 

Ao 

MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Concorrência nº 03/2022  

Envelope nº 1- HABILITAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO 

LICITANTE:...................... 

 

Ao 

MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Concorrência nº 03/2022  

Envelope nº 2- PROPOSTA DE PREÇOS 

IDENTIFICAÇÃO DO 

LICITANTE:...................... 

 

 

2.3 O primeiro envelope deverá ter como subtítulo “HABILITAÇÃO” e o 

segundo o subtítulo” OFERTA - PROPOSTA DE PREÇO”. 

 

2.4 A habilitação e a proposta deverão ser entregues à Comissão Permanente 

de Licitação, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. 

 

 

3.1 Para a habilitação,  o licitante deverá apresentar no

 ENVELOPE 01 - DOCUMENTAÇÃO: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Cópia do Contrato Social da Empresa, devidamente registrado, com todas 

as suas últimas alterações; 

3 - DA HABILITAÇÃO 
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c) No caso de Associação Civil, estatuto da empresa, com suas alterações e 

devidamente acompanhada da ata de eleição dos atuais diretores; 

d) Certificado de Regularidade junto ao FGTS; 

e) Certidão Negativa de Débitos junto ao município sede da licitante; 

f) Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Estadual; 

g) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais; 

h) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso 

XXXIII, da Constituição Federal de 1988, assinada pelo representante legal da licitante, 

conforme modelo contido no ANEXO IV deste edital. 

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (www.tst.gov.br); 

j) Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar e contratar com 

a Administração Pública, conforme modelo contido no ANEXO III deste edital; 

 

3.2 CERTIFICADO DE VISITA FACULTATIVA AO LOCAL DO 

QUIOSQUE (ANEXO II) 

 

3.2.1. A visita facultativa ao local dos quiosques aos espaços públicos será 

realizada pelo responsável ou preposto da Licitante, devidamente qualificado, juntamente 

com preposto do município nos dias até dois dias anteriores a abertura da sessão, através 

de agendamento, das 09:00h as 13:00h, sendo o   lugar de encontro na sede da Comissão 

Permanente de Licitação.  

 

3.2.2. Por ocasião da visita ao local dos quiosques será emitido 

ATESTADO DE VISITA FACULTATIVA AO LOCAL DO QUIOSQUE (Modelo 

constante no ANEXO II) ou DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO 

QUIOSQUE (Modelo Constante no ANEXO V) que deverá ser juntado no envelope 

“DOCUMENTAÇÃO”. 

 

3.3. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA 

LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, conforme 
modelo contido no ANEXO III deste edital 

3.4 Os documentos poderão ser apresentados nos originais ou em fotocópias 

autenticadas por um tabelião, ou por servidor desta Administração Pública Municipal, 

sendo dispensada a autenticação quando se tratar de cópia disponibilizada por intermédio 

da Internet. 

 

3.5 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 presente licitação. 

 

4 – DA PROPOSTA 
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4.1 O envelope nº 02 - PROPOSTA deverá conter: 

 

4.1 Proposta, rubricada em todas as páginas e assinada na última, pelo 

representante legal da empresa, com valor mensal que o licitante se propõe a pagar ao 

Município pela concessão do espaço público destinado a lanchonete; 

 

4.2 As propostas deverão conter o preço ofertado pelo licitante expressa em 

algarismo e reproduzida por extenso, datilografada ou digitada em linguagem nacional, 

sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, e ainda em envelope lacrado. 

 

4.3 Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com o 

presente Edital e que não forem assinadas pelos proponentes. 

 

4.4 A Comissão Permanente de Licitação não aceitará proposta que 

contiver quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital. 

 

4.5 Não serão aceitas reivindicações dos proponentes, pleiteando qualquer 

correção na proposta, por falta ou omissões que porventura vierem a ser verificadas 

posteriormente, ou pedido de desconsideração da mesma por razões semelhantes. 

 

4.6 Não serão aceitas propostas via FAX, EMAIL, TELEX e/ou outras formas 

similares. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

I - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data 

aprazada para sua entrega; 

 

II - Quaisquer inserções que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 

sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que 

não for conflitante com o instrumento convocatório; 

 

 

Esta licitação é do tipo MAIOR OFERTA (MENSAL) e o julgamento será 

realizado pela Comissão Julgadora, levando em consideração a maior oferta pela 

concessão do espaço público objeto do presente Edital. 

 

5.1 Em caso de empate de duas ou mais propostas, obedecido ao disposto 

no parágrafo 2° do artigo 3° da Lei nº 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, 

5 - DO JULGAMENTO 
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com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 

5.2 O resultado do julgamento das propostas e do julgamento dos recursos 

administrativos interpostos pelos licitantes, será publicado no site oficial do município. 

 

5.3 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos 

artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93. 

 

5.4 Serão desclassificadas as propostas em desconformidade com este edital; 

 

5.5 Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas 

fora do prazo e local estabelecido neste Edital. 

 

5.6 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou 

substituições das propostas ou quaisquer outros documentos; 

 

5.7 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; 

 

5.8 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 I, a e b, da Lei nº 8.666/93). 

 

5.9 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação 

não serão admitidos à licitação, os participantes retardatários; 

 

 

6.1 O preço mínimo estabelecido para oferta de preços relativo ao quiosque é de R$ 200,00 

(duzentos reais) mensais.   

 

6 - DO PREÇO MÍNIMO DA OFERTA DE PREÇO 

7 – DAS CONDIÇÕES, DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PRAZOS 
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7.1 O licitante vencedor poderá comercializar todos os tipos de comidas e 

bebidas, exceto bebidas alcoólicas, na lanchonete objeto do presente Edital, desde que 

obedecidas as normas sanitárias. 

 

7.2 O uso de equipamentos sonoros não serão permitidos. 

 

7.3 Toda e qualquer reforma necessária nos quiosques, serão por conta do 

licitante vencedor, sendo que não serão permitidas mudanças no projeto arquitetônico, ou 

nas cores da pintura, que deverão sempre seguir a padronização do Município. 

 

7.6 O contrato será rescindido unilateralmente pelo Município nas seguintes 

hipóteses: 

 

a) Quando da fiscalização da vigilância sanitária em que se comprove a falta 

de higiene nas dependências dos quiosques e principalmente nos gêneros alimentícios em 

si, ou no seu preparo. 

b) Quando a fiscalização dos órgãos ambientais comprovar da existência de 

ações, omissões ou permissões caracterizadas como crimes ambientais ou afins; 

c) Por falta de pagamento da concessão, sendo que será tolerado somente o 

atraso de até 03 (três) meses sob pena de perder a concessão. 

d) Por descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais. 

e) Pela utilização do espaço público (quiosque) para finalidade diversa da 

estabelecida neste Edital - Lanchonete. 

 

7.7 Os concessionários serão obrigados a apresentar o licenciamento 

ambiental dos quiosques em até 90 (noventa) dias da data da assinatura do contrato; 

7.8 A limpeza do local destinado ao quiosque, será de inteira 

responsabilidade do licitante vencedor. 

 

7.9 O quiosque deverá ser equipado observando o projeto arquitetônico, 

sendo que os equipamentos necessários ao funcionamento deste serão de responsabilidade 

do licitante vencedor, não podendo a Município arcar com gastos relacionados a tal 

finalidade. 

 

7.10 As áreas a serem ocupados pelos CONCESSIONÁRIOS além do 

quiosque são aquelas definidas e devidamente demarcadas nos croquis anexos ao presente 

Edital. 

 

7.10.1. O licitante vencedor poderá se valer de veículo de apoio (food truck) 

para o atendimento de seus clientes, desde que o mesmo permaneça no local 
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exclusivamente durante o período de funcionamento do estabelecimento. 

 

7.11 Será de inteira responsabilidade do licitante vencedor todas as despesas 

para o funcionamento e manutenção do estabelecimento, incluindo o pagamento de 

indenizações decorrentes de qualquer tipo de incidente que vier a ocorrer nas 

dependências do estabelecimento, objeto desta concessão. 

 

7.12 As despesas relativas ao fornecimento de energia elétrica e 

abastecimento de água, serão de responsabilidade do licitante vencedor. 

 

7.13 Todos os alimentos e bebidas a serem comercializados no 

estabelecimento deverão observar todas as normas de saúde e acondicionamento dos 

mesmos, sendo que os mesmos estão sujeitos a fiscalização da Vigilância de Sanitária, 

inclusive os equipamentos ali instalados pelo licitante vencedor. 

 

7.14 O prazo da concessão será de 60 (sessenta) meses contados da data de 

assinatura do termo contratual, podendo ser renovado por igual e sucessivo período. 

 

7.15 O licitante vencedor deverá fornecer equipamentos de segurança 

individual para todos os funcionários, bem como assinar a carteira de trabalho de todos 

que trabalharem junto ao estabelecimento, isentando integralmente o Município do 

pagamento de 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. 

 

7.16 Em caso de desistência do licitante vencedor, ficará o concedente livre 

de quaisquer indenizações e pagamentos de qualquer espécie relativos a concessão. 

 

7.17 Quaisquer intervenções nas edificações e nos espaços devem ser 

submetidas previamente a aprovação da Secretaria Municipal de Obras; 

 

7.18 É expressamente vedada a sublocação. 

 

 

8.1 O licitante vencedor deverá efetuar o pagamento referente a concessão 

de uso do espaço público, mensalmente até o 05º (quinto) dia do mês subsequente a 

utilização do espaço. 

 

8.2 O valor mensal referente a concessão de uso do espaço público, será 

8 – DOS PAGAMENTOS 
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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. 

 

8.3 Em caso de atraso no pagamento da concessão de uso incidirá multa no 

valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor devido e correção monetária. 

 

8.4 Caso a data de vencimento da concessão mensal caia em fim de semana 

ou feriado, considera-se a data de vencimento o dia útil imediatamente posterior. 

 

 

9.1. O não cumprimento das obrigações contratuais, objeto desta licitação, 

ensejará a aplicação das penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, a 

saber: 

 

9.1.1. Multa de 10%, acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção 

monetária sobre os devidos valores; 

 

9.1.2. Advertência, em caso de falta (s) leve (s) que não acarretem prejuízos 

de monta ao interesse do Município, a qual, a despeito delas, será atendida. Em caso de 

falta que venha inviabilizar a execução do contrato, a advertência poderá culminar com a 

rescisão do contrato; 

 

9.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração pública, por prazo de até 02 (dois) anos, quando do 

acometimento de infração capaz de deixar pendente, total ou parcialmente, o contrato 

acordado, inviabilizando sua execução, com prejuízos ao interesse da Instituição (Inciso 

III, Art. 87, Lei 8.666/93); 

 

9.1.4. Declaração de inidoneidade, em caso de comportamento doloso do 

contratado, para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade (Inciso IV, Art. 87, Lei 8.666/93); 

 

9.1.5. As sanções previstas nos incisos III e IV, do Artigo 87, poderão ser 

aplicadas às empresas e aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei 

8.666/93, incidam nos motivos dos incisos I, II e III, do Art. 88 da Lei 8.666/93; 

 

9.1.6. A concessionária responderá por perdas e danos que vier a sofrer a 

9 - DAS PENALIDADES 
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concedente ou terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da 

concessionária ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais 

ou legais, a que estiver sujeita. 

 

 

 
10.1 Se nenhuma irregularidade ocorrer, a Comissão Permanente de Licitação 
proporá ao 
Presidente que encaminhe a autoridade superior a homologação do resultado da licitação 

e a adjudicação da concessão ao(s) licitante(s) julgado(s) vencedor(es), observados os 

critérios estabelecidos neste Edital. 

10.2 Caso o(s) licitante(s) vencedor(es) não assinem o contrato ou, de 

alguma forma, coloque empecilhos à sua assinatura do contrato, no prazo e nas condições 

especificadas na proposta vencedora, a proposta será declarada inválida, suspendendo-se 

o contrato, aplicando- se suspensão temporária de participar de licitação e impedimento 

de contratar com o Município e seus órgãos por um prazo máximo de 2 (dois) anos, 

podendo ser cobrada multa de até 10% (dez por cento), do valor anual da proposta, 

devidamente corrigido. 

 

 

 

11.1 O MUNICÍPIO reserva-se o direito de cancelar, anular, reduzir, 

revogar ou transferir a presente licitação no todo ou em parte, a qualquer tempo, antes da 

expedição do contrato, sem que caiba ao proponente indenização ou compensação de 

quaisquer espécie. 

 

11.2 Não sendo levantadas dúvidas quanto a interpretação do Edital, por 

escrito e no prazo legal, presume-se que os elementos são suficientemente claros e 

precisos, para permitir a elaboração das propostas, não cabendo aos proponentes direito a 

qualquer reclamação posterior. 

 

11.3 O resultado do julgamento da habilitação, das propostas e de recursos 

administrativos interpostos pelos licitantes, será publicado no portal da transparência do 

Município; 

 

11.4 A 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 02(dois) anos, independentemente das medidas 

10 - DA HOMOLOGAÇÃO 

11 - DAS PROPOSIÇÕES GERAIS 
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judiciais cabíveis; 

 

11.5 A vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para assinar o 

contrato de concessão, sob pena da perda do direito objeto desta licitação. 

 

11.6 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 nº 8666/93), sem quaisquer direitos a reclamação ou 

indenização; 

 

11.7 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 nº 3.926/2.010, de 23 dias do mês de fevereiro de 2.010. 

 

11.8 O presente Edital encontra-se disponibilizado no site oficial do 

Município, em seu portal da transparência. 

 

11.9 Fazem parte integrante deste Edital: 

11.9.1 - Layout (projeto) geral do quiosque; 

11.9.2 - Anexo I - Minuta do instrumento contratual. 

11.9.3 – Anexo II – Modelo de Atestado de Visita ao Local dos Quiosques. 

11.9.4 – Anexo III – Declaração de inexistência de fato impeditivo para 

licitar e contratar com a Administração Pública 

11.9.5 – Anexo IV - Declaração de que não está descumprindo o disposto 

no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988 – Não emprega menor. 

11.9.6 – Anexo V – Declaração de ciência das condições do quiosque. 

 

 

Feira Grande/AL, 27 de junho de 2022. 

 

Maria Beatriz Leandro Oliveira 

Presidente da CPL 

 

Ana Cláudia Cursino Santos     Divino Barbosa Santos 

        Membro da CPL                      Membro da CPL 

  



 
 
 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE 

Rua 7 de Setembro, nº 15 – Centro – Feira Grande 
CNPJ 12.207.528/0001-15 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

I – OBJETO: Concessão de 02 (dois) espaços públicos, do tipo quiosque, para fins de 

exploração comercial de lanchonete e sorveteria.  

 

II – DESTINAÇÃO: Ocupação de espaço público para exploração comercial tipo lanchonete 

e sorveteria, visando proporcionar espaços de convivências e lazer, para os Munícipes.   

III. REQUSITOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

a) Poderão participar apenas pessoas jurídicas com sede no Município de Feira Grande/AL, 

conforme disposto na Lei Municipal nº 403/2022; 

 

b) Não poderá participar nenhuma empresa cujos sócios tenham vínculo com o Município, nem 

tampouco parentes até o 3º grau, ocupando cargo no Município. 

 

IV. HABILITAÇÃO  

 

k) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

l) Cópia do Contrato Social da Empresa, devidamente registrado, com todas as suas 

últimas alterações; 

m) No caso de Associação Civil, estatuto da empresa, com suas alterações e devidamente 

acompanhada da ata de eleição dos atuais diretores; 

n) Certificado de Regularidade junto ao FGTS; 

o) Certidão Negativa de Débitos junto ao município sede da licitante; 

p) Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Estadual; 

q) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais; 

r) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal de 1988, assinada pelo representante legal da licitante. 

s) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (www.tst.gov.br); 

t) Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar e contratar com a 

Administração Pública, conforme modelo contido no ANEXO III deste edital; 

u) DECLARAÇÃO DE VISITA FACULTATIVA AO LOCAL DO QUIOSQUE 

v) A visita facultativa ao local dos quiosques aos espaços públicos será realizada pelo 

responsável ou preposto da Licitante, devidamente qualificado, juntamente com preposto 

do município nos dias até dois dias anteriores a abertura da sessão, através de 

agendamento, das 09:00h as 13:00h, sendo o   lugar de encontro na sede da Comissão 

Permanente de Licitação.  

w)  DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA 

LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
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V – FORMA DE JULGAMENTO 

 

a) O julgamento deverá ser feito considerando a MAIOR OFERTA (MENSAL) e o 

julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando em consideração a maior 

oferta pela concessão do espaço público objeto do presente Edital. 

b) Em caso de empate de duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no parágrafo 2° do 

artigo 3° da Lei nº 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação 

prévia de todos os participantes. 

 

 

VI – PREÇO MÍNIMO  

 

O preço mínimo estabelecido para oferta de preços relativo ao quiosque é de R$ 200,00 

(duzentos reais) mensais.   

 

VII – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

a) O licitante vencedor poderá comercializar os alimentos somente de acordo com o 

estabelecido no anexo desse Termo de referência para cada item.  

b) O uso de equipamentos sonoros não serão permitidos. 

c) Toda e qualquer reforma necessária nos quiosques, serão por conta do licitante 

vencedor, sendo que não serão permitidas mudanças no projeto arquitetônico, ou 

nas cores da pintura, que deverão sempre seguir a padronização do Município. 

d) O contrato será rescindido unilateralmente pelo Município nas seguintes hipóteses: 

d.1) Quando da fiscalização da vigilância sanitária em que se comprove a falta de 

higiene nas dependências dos quiosques e principalmente nos gêneros alimentícios 

em si, ou no seu preparo. 

d.2) Quando a fiscalização dos órgãos ambientais comprovar da existência de 

ações, omissões ou permissões caracterizadas como crimes ambientais ou afins; 

d.3) Por falta de pagamento da concessão, sendo que será tolerado somente o atraso 

de até 03 (três) meses sob pena de perder a concessão. 

d.4) Por descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais. 

d.5) Pela utilização do espaço público (quiosque) para finalidade diversa da 

estabelecida neste Edital - Lanchonete. 

e) Os concessionários serão obrigados a apresentar o licenciamento ambiental dos 

quiosques em até 90 (noventa) dias da data da assinatura do contrato; 

f) A limpeza do local destinado ao quiosque, será de inteira responsabilidade do 

licitante vencedor. 

g) O quiosque deverá ser equipado observando o projeto arquitetônico, sendo que os 

equipamentos necessários ao funcionamento deste serão de responsabilidade do 
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licitante vencedor, não podendo a Município arcar com gastos relacionados a tal 

finalidade. 

h) As áreas a serem ocupados pelos CONCESSIONÁRIOS além do quiosque são 

aquelas definidas e devidamente demarcadas nos croquis anexos ao presente 

Edital. 

i) O licitante vencedor poderá se valer de veículo de apoio (food truck) para o 

atendimento de seus clientes, desde que o mesmo permaneça no local 

exclusivamente durante o período de funcionamento do estabelecimento. 

j) Será de inteira responsabilidade do licitante vencedor todas as despesas para o 

funcionamento e manutenção do estabelecimento, incluindo o pagamento de 

indenizações decorrentes de qualquer tipo de incidente que vier a ocorrer nas 

dependências do estabelecimento, objeto desta concessão. 

k) As despesas relativas ao fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água, 

serão de responsabilidade do licitante vencedor. 

l) Todos os alimentos e bebidas a serem comercializados no estabelecimento deverão 

observar todas as normas de saúde e acondicionamento dos mesmos, sendo que os 

mesmos estão sujeitos a fiscalização da Vigilância de Sanitária, inclusive os 

equipamentos ali instalados pelo licitante vencedor. 

m) O prazo da concessão será de 60 (sessenta) meses contados da data de assinatura 

do termo contratual, podendo ser renovado por igual e sucessivo período. 

n) O licitante vencedor deverá fornecer equipamentos de segurança individual para 

todos os funcionários, bem como assinar a carteira de trabalho de todos que 

trabalharem junto ao estabelecimento, isentando integralmente o Município do 

pagamento de 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. 

o) Em caso de desistência do licitante vencedor, ficará o concedente livre de 

quaisquer indenizações e pagamentos de qualquer espécie relativos a concessão. 

 

VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

a) Não será possível a participação da mesma empresa para os dois itens, devendo, 

portanto, os participantes optarem para participar de um ou de outro, para que com 

isso mais de uma empresa venha a se instalar no Quiosque, o qual possui divisórias 

para funcionamento de dois ambientes.  

b) Quaisquer intervenções nas edificações e nos espaços devem ser submetidas 

previamente a aprovação da Secretaria Municipal de Obras; 

c) É expressamente vedada a sublocação. 
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Feira Grande/AL, 29 de março de 2022. 

 

______________________ 

Franciany Lira 

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ITEM TIPO DETALHAMENTO 

01 Lanchonete Todos os tipos de salgados 

fritos e assados, sanduiches 

(sanduiche natural), 

hambúrguer, cachorro quente, 

salada de frutas, água mineral, 

refrigerantes (lata), agua de 

coco (natural e 

industrializada), sucos. 

Café (expresso, com leite, etc) 

cappuccino, chocolate quente, 

chá, torradas, bolos, tortas, 

doces finos, salgados, pão de 

queijo, refrigerantes e afins.  

02 Sorveteria Sorvetes em todas as 

modalidades e sabores, 

picolés, milk sheik, etc) salada 

de frutas, água mineral, 

refrigerantes (lata) e sucos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE 

Rua 7 de Setembro, nº 15 – Centro – Feira Grande 
CNPJ 12.207.528/0001-15 

 

 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE CONCESSÃO DE USO 

 

 

TERMO DE CONCESSÃO DE USO, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE FEIRA 

GRANDE E O _________. 

 

 

Pelo presente instrumento firmado entre as partes, tendo de um lado o Município de ____, 

Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede administrativa na rua ____________________, 

CNPJ sob o nº__________, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. _______________, CPF 

nº ______________, residente e domiciliado em ___________, a partir de agora denominado 

simplesmente CONCEDENTE, e de outro lado o _______________, com sede 

______________, CNPJ sob o nº __________, neste ato representado por seu Presidente, Sr. 

_____________, residente e domiciliado em __________, inscrito no CPF sob o nº 

_____________, de ora em diante simplesmente denominada CONCESSIONÁRIA, têm entre 

si justo e acordado o presente termo de Concessão de Uso, de forma onerosa, devidamente 

autorizados pela Lei Municipal nº 403, de 18 de fevereiro de 2022, conforme as cláusulas e 

condições abaixo estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

 

A presente concessão de uso tem por objeto ceder à CONCESSIONÁRIA, de forma onerosa, a 

utilização de Quiosque localizado na Praça Joaquim Quebrangulo. 

 

Parágrafo Único - O uso concedido destina-se à execução de atividades de lanchonete, sendo 

proibida a venda de bebidas alcoólicas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CONCEDENTE 

 

Cabe ao CONCEDENTE disponibilizar à CONCESSIONÁRIA o local, conforme descrito na 

Cláusula Primeira deste Termo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONCESSIONÁRIA 

 

Para utilização do espaço concedido, a CONCESSIONÁRIA fica condicionada ao 

cumprimento das seguintes normas: 

 

I - sujeitar-se à realização de vistoria realizada pelo CONCEDENTE, tanto na entrada como na 

desocupação do Quiosque, a fim de obter laudo das condições de recebimento e entrega do 
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espaço cedido; 

 

II - responsabilizar-se pelas despesas necessárias para a adequação dos espaços cedidos;  

 

III - realizar a imediata reparação dos danos causados no imóvel, exceto os decorrentes de vício 

de construção, devendo neste caso, desde logo notificar o CONCEDENTE de tal fato; 

 

IV- na devolução do Quiosque ao CONCEDENTE, deverá a CONCESSIONÁRIA retirar os 

equipamentos de sua propriedade, exceto as benfeitorias e/ou melhorias realizadas no imóvel 

que se incorporarão, de imediato ao patrimônio do Município, se julgado conveniente pelo 

CONCEDENTE, não cabendo à CONCESSIONÁRIA direito, em tempo algum, de indenização 

a qualquer título. 

 

V – manter o Quiosque e a área externa deste, utilizada pelos clientes, em excelente estado de 

conservação e limpeza, responsabilizando-se pela coleta do lixo produzido, e preservação do 

espaço.  

 

Parágrafo Único - O descumprimento das normas acima estabelecidas sujeitará à 

CONCESSIONÁRIA a receber notificação emitida pelo CONCEDENTE para que sane a 

irregularidade e, ocorrendo a reincidência, a CONCESSIONÁRIA será notificada para que 

desocupe o Quiosque, no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO ÔNUS 

 

O CONCESSIONÁRIO fica obrigado a efetuar o pagamento de R$ xx (xx reais), mensalmente, 

aos cofres Municipais, em conta a ser informada pelo órgão, a título de ônus pela utilização do 

imóvel. 

 

Os valores acima poderão ser reajustados anualmente, através de índices oficiais.  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A CONCESSIONÁRIA se compromete a não dar à área uso diverso daquele previsto neste 

Termo, não podendo outorgar poderes da presente concessão, a qualquer título a quem quer que 

seja. 

 

Parágrafo Único - Em caso de descumprimento da presente cláusula, a área, objeto deste, termo 

retornará de imediato ao Município, sem qualquer espécie de indenização. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
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A Concessão de Uso regulamentada por este Termo terá o prazo de vigência de 60 (sessenta) 

meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovada mediante termo aditivo, por no 

máximo mais 12 meses, a critério da administração.   

 

Parágrafo Único - Ao final da vigência da concessão de uso, o imóvel ocupado pela 

CONCESSIONÁRIA deverá ser imediatamente restituído ao Município, independente de 

notificação ou interpelação, assim como as benfeitorias nela realizadas, sem qualquer espécie 

de indenização ou direito de retenção pelas mesmas. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA ELEIÇÃO DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da cidade de Feira Grande/AL, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 

oriundas deste Termo. 

 

E, por estarem, assim, justas e acertadas, as partes lavram o presente instrumento em 2 (duas) 

vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo 

assinadas. 

 

 

____/AL, __ de ____ de 202x. 

 

 

Prefeito 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1 - ___________________________________ 

 

 

2 - ___________________________________ 
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ANEXO II 

 

ATESTADO DE VISITA FACULTATIVA AO LOCAL DOS ESPAÇOS 

(MODELO REFERENCIAL) 

 

Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº ______ 

Processo n. ________ 

 

Objeto: CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO do tipo QUIOSQUE, em atendimento ao 

item 01 do edital da Concorrência n. XXX/202x, cujo processo e julgamento serão 

realizados de acordo com os procedimentos da 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. 

 

Data da abertura pública: 

 

Em cumprimento ao estabelecido no Ato convocatório, declaramos, para os devidos fins, 

que a empresa 

  , inscrita no CNPJ sob o Nº 

  

  , representada neste ato pelo Sr. 

  

  , CPF N°  , (OU

 QUALIFICAÇÃO DA 

PESSOA FÍSICA) realizou nesta data visita ao local dos quiosques, procedendo a 

inspeção prévia nos locais e cercanias, tomando conhecimento de todos os aspectos 

relevantes que possam influir direta ou indiretamente na concessão dos referidos espaços, 

ficando ciente de todas as condições a serem consideradas na formulação da proposta 

financeira, referente ao Ato convocatório supramencionado. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

___________,  de  _ de 202x. 

 

 

Assinatura do responsável (preposto do Município de ____) 

 

 

 

(OBS. Esta declaração deverá constar do Envelopes de HABILITAÇÃO da empresa
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ANEXO III 

 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº_____ 

Processo n.________ 

 

 

(QUALIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA), interessada em participar da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº _________, promovida pelo Município de ____, 

declaro, sob as penas da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações que, em relação à 

EMPRESA mencionada acima, inexiste fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a 

Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica. 

 

 

-----, -- de ----- de 202x. 

 

 

(assinatura) (nome do representante legal da 

empresa proponente) 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 

proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) 

devidamente habilitado(s).
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO ART. 7º, INCISO XXXIII, CF/88 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº _______ 

Processo n. ________ 

 

 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente),  

interessada em participar da CONCORRÊNCIA nº _____, promovida pelo MUNICÍPIO 

de _____, declara sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações que, nos termos 

do § 6º, do artigo 27, da Lei nº 6.544, de 22 de Maio de 1989, a (razão social da 

proponente) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se 

refere à observância do disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição Federal 

Brasileira e ainda ao item 6.2., “e”, declaramos que a empresa não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

---------------, -- de ----- de 202x. 

 

 

(assinatura) 

(nome e RG do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

Obs1: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

Obs.2: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da 

empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou 

procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DOS QUIOSQUE 

(ESPAÇO) (MODELO) 

 

Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº ______ 

Processo n. __________ 

 

Objeto: CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO do tipo QUIOSQUE, em atendimento ao 

item 01 do edital da Concorrência n. ____, cujo processo e julgamento serão realizados 

de acordo com os procedimentos da 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. 

 

Data de abertura pública: ________ 

 

Em cumprimento ao estabelecido no Ato convocatório, declaramos, para os devidos fins, que 

a empresa   _,  inscrita  no  CNPJ  sob o Nº  , representada neste ato pelo Sr.    

 ,CPFN°  , tem pleno conhecimento de todos os aspectos relevantes na 

concessão dos referidos espaços, ficando ciente de todas as condições a serem consideradas 

na formulação da proposta financeira, referente ao Ato convocatório supramencionado, e por 

isso  não  realizou  a  Visita Facultativa. Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

____/AL,  de  _ de 202x. 

 

 

Assinatura do responsável  

 

 

(OBS. Esta declaração deverá constar do Envelopes de HABILITAÇÃO da empresa) 
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