
MARINHA DO BRASIL

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA

TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2015

Processo n.° 63171.002630/2015-61

A União, representada pela Marinha do Brasil por meio da Escola de Aprendizes-Marinheiros de

Santa  Catarina,  torna  público,  por  intermédio  da  sua  Comissão  de  Licitação,  que  realizará

licitação, na modalidade  TOMADA DE PREÇOS –  TIPO MELHOR OFERTA GLOBAL,

QUAL SEJA, MAIOR RETRIBUIÇÃO MENSAL OFERTADA, no regime de empreitada

por preço global, nos termos do Decreto nº 9.760/1946; Lei nº 9.636/1998; da Lei n° 8.666, de

21 de junho de 1993, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, da Lei n° 10.406, de 10 de

janeiro de 2002, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei Complementar n° 123, de 14

de dezembro de 2006, do Decreto n° 3.722, de 09 de janeiro de 2001, Decreto nº 3.725/2001, do

Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, e da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02, de

11 de outubro de 2010, bem como  pelas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.  

1 – DO OBJETO

1.1 O objeto da presente Tomada de Preços consiste na Cessão de Uso de 1 (uma) área de 124,90

m²,  para  exploração  comercial  das  instalações  da  Cantina,  para  fins  de  lanches  em geral  e

refrigerantes,  localizado  nas  dependências  da  Escola  de  Aprendizes-Marinheiros  de  Santa

Catarina (EAMSC), localizado na Av. Marinheiro Max Schramm, n° 3028, para ser utilizados na

atividade de apoio – serviços bancários, destinados ao atendimento dos militares da Marinha do

Brasil,  servidores civis  e respectivos alunos desta escola,  conforme condições,  quantidades e

exigências  estabelecidas  neste  Edital  e  seus  Anexos,  em  especial  o  Projeto  básico  nº

412/001/2015 da EAMSC.

2 – DO LOCAL, DA DATA E DO HORÁRIO DA SESSÃO

2.1 A  partir  das  08h30m  horas  do  dia  12  de  janeiro  de  2016,  na  Escola  de  Aprendizes-

Marinheiros de Santa Catarina em Florianópolis, localizado na Av. Marinheiro Max Schramm,

n° 3028, Estreito, Florianópolis/SC, realizar-se-á o credenciamento das licitantes. Às 9h00m, na
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mesma data, será aberta a sessão pública da licitação, e não será mais admitida a participação de

novas licitantes. 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar desta Tomada de Preços as empresas do ramo de atividade relacionada ao

objeto deste  edital,  credenciadas  no  Sistema de Cadastramento  Unificado de Fornecedores  –

SICAF e que atendam às condições de habilitação previstas neste edital.

3.1.1 As empresas não cadastradas no SICAF e que tenham interesse em participar desta Tomada

de  Preços,  deverão  providenciar  o  seu  cadastramento  e  habilitação  parcial  junto  a  qualquer

unidade  cadastradora  dos  Órgãos  da  Administração  Pública,  na  forma  da  INSTRUÇÃO

NORMATIVA Nº 02,  DE 11  DE OUTUBRO DE 2010,  de  modo  que  seus  dados  estejam

atualizados na data de realização do presente certame.

3.1.2 Empresas não credenciadas no SICAF e que tiverem interesse em participar deste pregão

deverão providenciar o seu credenciamento na forma da Instrução Normativa SLTI-MPOG nº 02,

de 2010.

3.2 Não poderão participar desta licitação:

3.2.1 Empresas suspensas ou impedidas de contratar com a União, proibidas de licitar e contratar

ou declaradas inidôneas para licitar  ou contratar com a Administração Pública, ou declaradas

impedidas de licitar e contratar com a União, na forma da lei

3.2.2 Empresas que estejam sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução,

liquidação, consórcios de empresas e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

3.2.3 Empresas estrangeiras que não funcionem no País;

3.2.4 Quaisquer interessados que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei nº 8.666,

de 1993.

3.3 – As empresas interessadas em participar do certame deverão agendar visita a EAMSC,

com a Gestora da Caixa de Economias, por meio do telefone (48) 3298-5099 ou (48) 3298-

5092,  até  a  data  anterior  a  sessão  pública,  devendo  receber,  assinado,  o  Atestado  de

Vistoria cujo modelo se encontra no ANEXO D.

3.3.1 As dúvidas serão esclarecidas por ocasião da visita.

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1 Participarão  desta  licitação  entidades  com  credenciamento  regular  no  Sistema  de

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação aos níveis habilitação jurídica,

regularidade fiscal federal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, conforme disposto
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nos arts. 4º,  caput, 8º, §3º, 13, 14, 18 e 43, III da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de

2010, e entidades não credenciadas no referido sistema, mas que atenderem a todas as condições

exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.

4.1.1 As licitantes que não atendam aos requisitos para a emissão do Certificado de Registro

Cadastral perante o SICAF deverão encaminhar para a Comissão de Licitação a documentação

de Habilitação Cadastral até o terceiro dia anterior à data prevista para a abertura das propostas,

que ficará sob custódia da Comissão e comporá a documentação de habilitação junto com os

demais documentos exigidos neste edital, nos termos do art. 22, §2º da Lei 8.666, de 1993.

4.1.2 Os documentos da Habilitação Cadastral correspondem aos itens de (1) Habilitação Jurídica

e (2) Regularidade Fiscal (em nível federal) e Trabalhista exigidos neste edital, conforme dispõe

o  art.  10  da  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  n.  02,  de  2010,  os  quais  deverão  ser

acondicionados em envelope, conforme estabelecido para os documentos de habilitação.

4.1.3 A apresentação dos documentos da Habilitação Cadastral não isenta a entrega do envelope

pertinente aos demais Documentos de Habilitação na ocasião oportuna fixada neste edital.

4.1.4  Para a habilitação regulamentada na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, o

interessado deverá atender às condições exigidas para cadastramento no SICAF, até o terceiro dia

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

4.1.5 O SICAF será utilizado para aferição da habilitação jurídica e da regularidade fiscal federal

por meio de consulta "on line". A regularidade trabalhista será aferida por meio da apresentação

de Certidão emitida pelo sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho, caso a informação não

esteja disponível no SICAF.

4.1.6  Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente

quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. A validade das

certidões emitidas por meio da rede mundial de computadores (Internet) ficará condicionada à

verificação da sua legitimidade por meio de consulta “on line”.

4.1.7  Procedida  a  consulta,  serão  impressas  declarações  demonstrativas  da  situação  de  cada

licitante credenciado, que serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação, bem como

pelos representantes legais das empresas licitantes.

4.1.8 A  título  de  habilitação  no  certame,  os  licitantes  deverão  apresentar  a  seguinte

documentação  no  Envelope  n°  1,  salvo  quando  as  informações  pertinentes  estiverem

contempladas de forma regular no SICAF:

4.2 Habilitação jurídica:

4.2.1 No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;

4.2.2  Para as sociedades  empresárias  ou empresas  individuais  de responsabilidade  limitada  -
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EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta

Comercial  da  respectiva  sede,  acompanhado  de  documento  comprobatório  de  seus

administradores;

4.2.3 Em  se  tratando  de  sociedades  comerciais  ou  empresa  individual  de  responsabilidade

limitada: ato constitutivo  em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações,

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

4.2.4  Inscrição  no  Registro  Público  de  Empresas  Mercantis  onde  opera,  com averbação  no

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

4.2.5 Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades

simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

4.2.6 decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  sociedade  empresária  estrangeira  em

funcionamento no País;

4.2.7  Os atos  constitutivos  das  empresas  licitantes  deverão  estar  acompanhados  dos  demais

documentos  aditivos  e  modificativos  do  seu  texto  ou,  preferencialmente,  da  respectiva

consolidação.

4.3 Regularidade fiscal e trabalhista:

4.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

4.3.2 prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria

da  Receita  Federal  do Brasil  e  Procuradoria-Geral  da Fazenda  Nacional,  quanto  aos  demais

tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do

Decreto nº 6.106/07);

4.3.3 Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

4.3.4 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

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

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A

da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

5 – DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA

5.1 Os  documentos  constantes  nos  ENVELOPES  N°  01  e  Nº  02,  distintos  e  lacrados,

endereçados à Comissão de Licitação, deverão ser entregues até o dia, hora e local indicados no

preâmbulo deste edital. 

5.2 Não serão aceitos envelopes com conteúdos invertidos (proposta no envelope de documentos

de habilitação e vice-versa), os quais serão automaticamente excluídos da presente licitação. 
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5.3 Não serão aceitos documentos de habilitação e proposta remetidos por meio de fac-símile ou

de correio eletrônico, admitindo-se o envio de tais documentos por meio dos correios, desde que

dentro de envelopes lacrados, não-transparentes e recebidos até a data e horários estabelecidos

neste  ato  convocatório para abertura da sessão, para o seguinte endereço: Av. Marinheiro Max

Schramm, n° 3028, Estreito, CEP 88.095-900, Florianópolis/SC.

5.4 Observadas  as  regras  acima,  os  envelopes  deverão  estar  devidamente  rubricados  no  seu

fecho, contendo ainda em sua parte externa os seguintes dizeres:

5.5 A licitante deverá entregar, no momento da abertura da sessão pública e separadamente dos

envelopes  contendo  os  documentos  de  habilitação  e  a  proposta  de  preço,  declaração  de

elaboração independente de proposta a que se refere à Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02,

de 16 de setembro de 2009 (conforme ANEXO C deste edital).

6 – DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO

6.1  A habilitação das licitantes será verificada “on line” no Sistema de Cadastro Unificado de

Fornecedores – SICAF, em sua habilitação obrigatória e parcial.

6.2 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de

órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova.
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6.3 – DOS REQUISITOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO

6.3.1  Para fins de habilitação será exigida da licitante vencedora a comprovação dos requisitos

relativos à habilitação jurídica e à regularidade fiscal federal, a verificação pelo órgão promotor

do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de

prova, documentos, os quais deverão constar do ENVELOPE N° 01 – HABILITAÇÃO.

6.3.2  A  licitante  vencedora,  para  sua  habilitação,  deverá  apresentar  ainda  os  seguintes

documentos:

6.3.3 Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18  (dezoito) anos executando

trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de

aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante no ANEXO B deste edital. 

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

apresentação  de  certidão  negativa  ou  positiva  com  efeitos  de  certidão  negativa,  em  plena

validade; e

6.3.5 Atestado de vistoria, devidamente assinado, cujo modelo se encontra no ANEXO D, deste

Edital. 

6.4 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO

6.4.1 A regularidade dos requisitos de habilitação envolvendo o cadastramento e a habilitação

parcial  de todas as licitantes  será verificada por meio  de consulta  ao SICAF por ocasião da

abertura do ENVELOPE N° 01 – HABILITAÇÃO; 

6.4.2 Procedida  a  consulta,  declarações  demonstrativas  da  situação  de  cada  licitante  serão

impressas (Anexo V da IN MARE n° 05/95), as quais deverão ser assinadas pelos membros da

Comissão de Licitação e por todos os representantes das licitantes presentes, e posteriormente

juntadas aos autos do processo licitatório; 

6.4.3 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados

em  original,  por  qualquer  processo  de  cópia  autenticada  em  cartório  ou  por  servidor  da

Administração, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial; 

6.4.4 Serão habilitadas as licitantes que apresentarem no SICAF a documentação  obrigatória e

parcial vencida  em  algum  (ns)  ou  todos  os  itens,  mas  que  apresentarem  na  reunião  os

documentos de habilitação atualizados, por meio do ENVELOPE N° 01; 

6.4.5 Não serão aceitos documentos de habilitação apresentados por quaisquer outros meios que

não os expressamente previstos nos subitens anteriores; e

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

documentos exigidos neste edital e seus anexos. 
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7 – DA PROPOSTA (ENVELOPE N° 02)

7.1 A proposta, contendo o valor global da retribuição mensal ofertada em algarismos e por

extenso em moeda nacional, redigida em língua portuguesa,  de preferência  datilografada,  e

apresentada  de  forma  clara,  sem  entrelinhas,  rasuras  e  acréscimos,  deverá  conter  a  data,  a

assinatura  do representante  legal  da licitante,  rubrica  em todas  as  suas  folhas,  e  também os

requisitos descriminados nos subitens abaixo. 

7.1.1 A proposta  deverá  mencionar  o  número  desta  licitação,  além dos  seguintes  dados  da

licitante: razão social, número de cadastro no CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fac-símile,

endereço de correio eletrônico, endereço físico e dados de identificação bancária, para fins de

emissão de nota de empenho e pagamento;

7.1.2 A proposta deverá incluir o valor da retribuição mensal ofertada; e

7.1.3 A proposta deverá conter prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua

apresentação.

7.2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A PROPOSTA DE PREÇO

7.2.1 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao

preço  ou  quaisquer  outras  condições  que  importem  modificações  de  seus  termos  originais,

ressalvadas  apenas  as  alterações  absolutamente  formais,  destinadas  a  sanar  evidentes  erros

materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas; 

7.2.2 Após  a  fase  de  habilitação,  não  cabe  desistência  da  proposta,  salvo  por  motivo  justo

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação; 

7.2.3 As propostas serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito

de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; e

7.2.4 Depois da hora marcada, nenhum documento ou proposta será recebido pela Comissão de

Licitação. 

8 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1 Os documentos de habilitação e proposta, constantes respectivamente no ENVELOPE N° 01

e ENVELOPE N° 02, distintos e lacrados, endereçados à Comissão de Licitação, deverão ser

entregues até o dia e hora e no local indicado no preâmbulo deste edital. 

8.2 As empresas que apresentarem envelopes com conteúdos invertidos (proposta no envelope de

documentos de habilitação e vice-versa) serão automaticamente excluídas da presente licitação. 

8.3 Não serão aceitos os documentos de habilitação e proposta remetidos por meio de fac-símile

ou mensagem de correio eletrônico, podendo ser enviados por meio dos correios ou protocolados
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junto ao órgão licitador. Somente participarão do certame as licitantes cujos envelopes tenham

sido recebidos pela Comissão de Licitação até horário e data indicados no preâmbulo do edital

desta licitação. 

8.4 Depois  da hora marcada  para o recebimento  dos  envelopes  contendo os  documentos  de

HABILITAÇÃO e PROPOSTA, nenhum documento será recebido pela Comissão de Licitação. 

8.5 Uma vez encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes, terá início a apreciação dos

documentos de habilitação, mediante consulta ao SICAF, cujos extratos serão rubricados pelos

membros da Comissão de Licitação e pelos representantes credenciados das empresas licitantes,

sendo juntados aos autos do processo. Serão também analisados e rubricados pelos participantes

os  documentos  contidos  nos  envelopes  de  HABILITAÇÃO.  Caso  a  Comissão  de  Licitação

suspenda a reunião para analisar os documentos e julgar a habilitação, os envelopes contendo as

PROPOSTAS permanecerão em seu poder e guarda, com seu conteúdo inviolado. 

8.6 A ausência de documentos e a apresentação da documentação de habilitação em desacordo

com o previsto  neste  edital,  inabilitarão  a  licitante,  impossibilitando  a  abertura  do  envelope

contendo a PROPOSTA. 

8.7 Julgada a habilitação, a Comissão de Licitação abrirá prazo para a interposição de recurso no

prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis.  Havendo  interposição,  o  recurso  será  comunicado  às  demais

licitantes  que  poderão  impugná-lo  no  mesmo  prazo.  Poderão,  presentes  todas as  empresas

licitantes,  renunciar  expressamente  ao  direito  de  interpor  recurso  referente  à  habilitação  ou

inabilitação, prosseguindo-se a sessão com a abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS. 

8.8 A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes observará o

disposto no art. 109, § 4°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

8.9 Julgado o recurso, a Comissão de Licitação dará ciência da decisão às licitantes e da data

para a abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS. 

8.10 Serão  devolvidos  às  licitantes  inabilitadas  os  envelopes  lacrados  com  as  respectivas

PROPOSTAS,  caso  o  recurso  referente  a  esta  fase  não  tenha  sido  interposto,  ou,  quando

interposto, após sua denegação. 

8.11 Na  data  da  abertura  dos  envelopes  contendo  as  PROPOSTAS,  serão  rubricados  os

documentos  pelos  membros  da  Comissão  de  Licitação  e  pelas  licitantes.  A Comissão,  caso

julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das propostas. 

8.12 Do julgamento das PROPOSTAS e da classificação, dar-se-á ciência às licitantes, abrindo-

se prazo recursal. As licitantes poderão renunciar, expressamente, ao direito à interposição do

recurso. 
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8.13 Transcorrido  o  prazo  recursal,  sem  interposição  de  recurso,  ou  decididos  os  recursos

interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação

do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado à

licitante vencedora. 

8.14 Ultrapassada a fase de habilitação das concorrentes e abertas às propostas, não caberá a

desclassificação  por  motivo  relacionado  com  a  habilitação,  salvo  em  razão  de  fatos

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

8.15 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a

Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova

documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

8.16 Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros

da Comissão de Licitação e pelos representantes credenciados das licitantes presentes. 

9 – DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1 Serão consideradas inabilitadas as licitantes que: 

9.1.1 Não comprovarem a sua regularidade de  cadastramento e habilitação parcial junto ao

SICAF, quanto aos documentos por ele abrangidos, por meio de consulta direta ao sistema, e/ou

não  apresentarem  os  demais  documentos  exigidos  neste  edital,  no  prazo  de  validade  e/ou

devidamente atualizados, no dia e hora da abertura da licitação.  

10 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1  O critério  de  julgamento  será  o  do  MELHOR OFERTA GLOBAL,  qual  seja  maior  da

retribuição mensal ofertada. 

10.2 Serão desclassificadas as propostas que: 

10.2.1 Apresentarem rasuras, emendas ou borrões;

10.2.2 Não estiverem assinadas ou assinadas por pessoa sem poderes legais;

10.2.3 Estiverem em desacordo com quaisquer das exigências ou condições do edital ou, ainda,

que contiverem preços condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não

previstas neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, bem como preço

ou vantagem baseados nas propostas das demais licitantes;

10.2.4 Apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, assim

como  retribuição  mensal  ofertada  inferior  ao  previsto  pela  Administração,  conforme

pesquisa de mercado constante no Projeto Básico deste edital; e
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10.2.5 Apresentarem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não

venham a ter demonstrada sua viabilidade, por meio de documentação devida. 

10.3 Ocorrendo  o  empate  de  retribuições  mensais  ofertadas,  entre  duas  ou  mais  propostas

apresentadas,  a  classificação  final  se  fará  por  sorteio  em ato  público,  para  o  qual  todas  as

licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo.

10.3.1 Decorridos  30  (trinta)  minutos  da  hora  marcada,  sem  que  compareçam  todas  as

convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências. 

10.4 As propostas serão classificadas em ordem decrescente de retribuições mensais ofertadas. 

10.5 Será  considerada  vencedora  a  proposta  classificada  que  resulte  na  maior  retribuição

mensal para o objeto licitado. 

10.6 A Comissão de Licitação poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico na área de

competência que se manifestará por meio de parecer que integrará o processo.

10.7 O resultado do julgamento das propostas será publicado no Diário Oficial da União – DOU.

11 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1 A adjudicação será realizada em função da Licitante que apresentar a proposta de MAIOR

OFERTA  DE  RETRIBUIÇÃO ao  EAMSC,  atendendo  ao  valor  mínimo  de  retribuição

constante no subitem 3.1 do Projeto Básico anexo a este Edital.

12 – DO TERMO DE CESSÃO DE USO

12.1 Será encaminhado à licitante vencedora o Termo(s) de Termo de Cessão de Uso para que

seja assinado no prazo de 3 (três) dias úteis a contar do seu recebimento, podendo ser mediante

Aviso de Recebimento (AR) ou meio eletrônico, sob pena de decair do direito à contratação, sem

prejuízo das penalidades previstas neste Edital. Se a licitante vencedora, injustificadamente, não

devolvê-lo devidamente assinado no prazo de 3 (três) dias úteis, após seu recebimento, poderá

ser convocada outra licitante,  desde que respeitada a ordem de classificação,  para, depois de

comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o referido instrumento.

12.1.1 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura  do Termo de Cessão de Uso

poderá  ser  prorrogado  uma  única  vez,  por  igual  período,  quando  solicitado  pela  licitante

vencedora, durante o seu transcurso, e desde que aceito por este órgão público.

12.2 O Termo de Cessão de Uso terá vigência de 12 meses, contados a partir da data de sua

assinatura,  podendo  ser  prorrogado,  com  vantagens  para  a  administração,  devidamente

justificado  nos  autos,  por  iguais  e  sucessivos  períodos,  até  o  limite  de 60 (sessenta)  meses,

conforme o disposto no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
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12.3 Haverá reajustamento anual do preço contratado de acordo com o IPCA/IBGE, mediante

tratativas entre as partes.

14 – DO PAGAMENTO

14.1 A retribuição mensal deverá ser depositada até o dia dez do mês seguinte ao do uso, na

conta-corrente nº 350.333-X, agência 3582-3, EAMSC CX ECONOMIAS, Banco do Brasil.

15 – DA GARANTIA

15.1 Poderá ser exigida da futura cessionária uma garantia correspondente a cinco por cento do

valor total do contrato a ser apresentada na data de celebração do futuro acordo, cabendo a futura

Cessionária, optar por uma das modalidades, conforme consta § 1°, Art. 56, da Lei 8.666/93:

a)  caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a

forma  escritural,  mediante  registro  em  sistema  centralizado  de  liquidação  e  de  custódia

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme

definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia; e 

c) fiança bancaria.

16 – DA RESCISÃO DO TERMO DE CESSÃO DE USO

16.1 A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos incisos I a XVIII do art. 78 da Lei n°  

8.666, de 1993, ensejará a rescisão do Termo de Cessão de Uso. 

16.2  Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados  nos  autos  do  processo,

assegurado o prévio contraditório e a ampla defesa. 

16.3 A rescisão do Termo de Cessão de Uso poderá ser: 

16.3.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos inc.

I a XII, e XVII e XVIII; 

16.3.2 Amigável,  por  acordo entre  as  partes,  reduzida  a  termo no processo,  desde  que  haja

conveniência para a Administração; e 

16.3.3 Judicial, nos termos da legislação. 

16.4  A  rescisão  administrativa  ou  amigável  deverá  ser  precedida  de  autorização  escrita  e

fundamentada da autoridade competente. 

16.5 A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia

contratual,  para ressarcimento  da  contratante,  e  dos  valores  das  multas  e  indenizações  a  ela

devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Termo de Cessão de Uso, até o limite
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dos prejuízos causados à contratante, além das sanções previstas neste edital. 

17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1  O não cumprimento das obrigações  assumidas  em razão deste  procedimento sujeitará  a

licitante adjudicatária, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções:

17.1.1 advertência;

17.1.2 pelo atraso no pagamento da retribuição mensal implicará multa de 0,1% (zero vírgula um

por cento) do valor da retribuição mensal por dia de atraso e a possível interrupção da Cessão de

Uso.  Contar-se-á  o  prazo  a  partir  da  data  prevista  para  a  sua  finalização,  ou  após  o  prazo

concedido às correções, quando o objeto fornecido estiver em desacordo com as especificações

previstas.

17.1.3 multa de 10% sobre o valor do Termo de Cessão de Uso ou da parcela inadimplida, nos

casos de qualquer outra situação de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

17.1.4 suspensão temporária  de participação em licitação  e  impedimento  de contratar  com a

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

17.1.5 declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração  Pública,

enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a

reabilitação, na forma da lei; 

17.2 as sanções de multa poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a

defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que

tomar ciência.

17.3 As  penalidades  serão  obrigatoriamente  registradas  no  Sistema  de  Cadastramento  de

Fornecedores – SICAF.

17.4 Não será aplicada multa se,  justificada e comprovadamente, o atraso na prontificação dos

serviços advier de caso fortuito ou de força maior.

17.4.1 Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de aplicação de sanções, os

inadimplementos  decorrentes  de:  greve  geral,  calamidade  pública,  interrupção  dos  meios  de

transporte,  condições  meteorológicas  excepcionalmente  prejudiciais  e  outros  casos  que  se

enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002).

17.4.2 Os  casos  acima  enumerados  devem ser  satisfatoriamente  justificados  pela  contratada  e

sempre que ocorrerem tais situações o fato deverá ser comunicado à Organização Militar solicitante,

até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será

considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência.
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17.5 A atuação da CESSIONÁRIA no cumprimento das obrigações assumidas será registrada no

Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF, conforme determina o § 2º, do art. 36,

da Lei nº 8.666/1993.

17.6 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à licitante o contraditório

e a ampla defesa.

18 – DOS RECURSOS

18.1 Dos atos da Administração, cabem:

18.1.1 Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da

ata de reunião, nos casos de:

a) Habilitação ou inabilitarão de licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Anulação ou revogação da licitação;

d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

e) Rescisão do Termo de Cessão de Uso por ato unilateral da Administração, nos casos a que se

refere o inc. I do art. 79 da Lei n° 8.666, de 1993; e

f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.  

18.1.2 Representação,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  da  intimação  da  decisão

relacionada com o objeto da licitação ou do Termo de Cessão de Uso, de que não caiba recurso

hierárquico; 

18.1.3 Pedido de reconsideração, de decisão do Ministro de Estado, nos casos de declaração de

inidoneidade, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, intimação do ato;

18.2 Interposto o recurso, tal ato será comunicado às demais licitantes, que poderão apresentar

contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação;  

18.3  O  recurso  será  dirigido  à  autoridade  superior,  por  intermédio  da  que  praticou  o  ato

recorrido, a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo

prazo fazê-lo subir, devidamente informado. Neste caso, a decisão deverá ser proferida no prazo

de 5 (cinco) dias úteis, contando do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade; e  

18.4 Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem

que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.  

19 – DA FISCALIZAÇÃO

19.1 A execução da Cessão de Uso será objeto de acompanhamento,  controle,  fiscalização e

avaliação  por  representante  da  contratante,  para  este  fim  especialmente  designado,  com  as
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atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993. 

19.2 O  representante  da  Administração  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências

relacionadas com a execução do Termo de Cessão de Uso, determinando o que for necessário à

regularização das faltas ou defeitos observados. 

19.3 As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  do  representante  da

Administração deverão ser  solicitadas  os  seus superiores  em tempo hábil  para a adoção das

medidas convenientes.

19.4 A contratada  deverá manter  preposto,  aceito  pela  CESSIONÁRIA, no local  da obra ou

serviço, para representá-la na execução do Termo de Cessão de Uso. 

19.5 A  contratada  é  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à  CESSIONÁRIA ou  a

terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  na  execução  do  Termo  de  Cessão  de  Uso,  não

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo  órgão

interessado. 

19.6  O acompanhamento,  o  controle,  a  fiscalização  e  avaliação  de  que  trata  este  item não

excluem  a  responsabilidade  da  contratada  e  nem  confere  à  contratante,  responsabilidade

solidária,  inclusive  perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução da

obra contratada. 

19.7 A contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados

em desacordo com as disposições do edital e do termo de Termo de Cessão de Uso. 

19.8  As  determinações  e  as  solicitações  formuladas  pelo  representante  da  contratante,

encarregado da fiscalização do Termo de Cessão de Uso, deverão ser prontamente atendidas

pela contratada, ou na impossibilidade, justificadas por escrito. 

20 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 Obriga-se a licitante a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato

impeditiva à habilitação. 

20.2 É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a

promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  a  complementar  a  instrução  do  processo,

vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da

proposta.  

20.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em

contrário pela Comissão de Licitação.   
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20.4 Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente edital e seus anexos,

deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão de licitação, em até 5 (cinco) dias úteis

anteriores à data de abertura da licitação. 

20.5 Os interessados deverão examinar o projeto básico, bem como todas as instruções, termos e

especificações  técnicas  constantes  do  presente  edital.  O  não fornecimento  da  documentação

requerida no edital e seus anexos, relativa à habilitação ou à proposta, será de responsabilidade

da concorrente, podendo resultar na sua inabilitação ou desclassificação. 

20.6 As licitantes arcarão com todos os custos associados com a elaboração e a apresentação de

sua proposta e o órgão licitador, em nenhum caso, será responsável ou sujeito a esses custos,

independentemente do resultado do processo licitatório. 

20.7 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação

da lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura

dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e  responder  à  impugnação  em

até 3  (três) dias úteis.  

20.8 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração a licitante

que não o fizer  até  o  segundo dia  útil  que anteceder  à  abertura  dos  envelopes  de proposta,

apontando as falhas ou irregularidades que o viciaria, hipótese em que tal comunicação não terá

efeito de recurso.  

20.9 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  

20.10 A  inabilitação  da  licitante  importa  preclusão  do  seu  direito  de  participar  das  fases

subsequentes.  

20.11 A participação na licitação importa em total e irrestrita aceitação das condições do edital e

seus anexos.  

20.12 A  autoridade  competente  para  aprovação  do  procedimento  licitatório  somente  poderá

revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade,

de  ofício  ou  por  provocação  de  qualquer  pessoa,  mediante  ato  escrito  e  fundamentado.  A

anulação do procedimento licitatório induz à do Termo de Cessão de Uso. As licitantes  não

terão   direito   à   indenização   em   decorrência  da  anulação  do  procedimento  licitatório,

ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado

no cumprimento do Termo de Cessão de Uso.

20.13 As  alterações  contratuais  serão  processadas  mediante  termo  aditivo,  devidamente

justificadas e autorizadas pela contratante. 
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20.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-

á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. Só se iniciam e vencem os prazos

referidos neste subitem em dia de expediente no órgão.  

20.15 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários, nos termos do § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.  

20.16 A homologação de resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

20.17 Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão  de  Licitação,  observando-se

rigorosamente o contido na Lei n° 8.666, de 1993. 

20.18 O foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem dos procedimentos licitatórios,

será o da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Florianópolis/SC. 

20.19 Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

ANEXO A – Projeto Básico nº. 412/001/2015 da EAMSC;

ANEXO B –  Declaração de cumprimento do disposto no art. 27, inc. V, da Lei n° 8.666, de

1993;

ANEXO C – Declaração de Elaboração Independente de Proposta;

ANEXO D – Modelo de Atestado de Vistoria;

ANEXO F – Minuta de Termo de Cessão de Uso.

Florianópolis, 11 de Dezembro de 2015.

RICARDO LHAMAS GUASTINI 
Capitão de Fragata 

Ordenador de Despesas
ORIGINAL ASSINADO
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ANEXO A

MINISTÉRIO DA DEFESA

MARINHA DO BRASIL

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA

PROJETO BÁSICO N° 412/001/2015

1 – JUSTIFICATIVA

A presente licitação visa atender as necessidades dos aproximadamente 800 servidores

civis e militares, com o serviço de apoio de Cantina, nas melhores condições possíveis quanto ao

preço e à qualidade, em suas instalações, onde haverá cobrança direta do preço ao consumidor,

em atenção aos princípios da conveniência, oportunidade e interesse público pela contratação.

Salienta-se  que  isso  não  importará  em  dano  à  Administração,  visto  que  todas  as  despesas

concernentes  ao consumo de água,  energia  elétrica  e  telefonia  estarão  a  encargo do próprio

cessionário,  o qual  é responsável  por toda sua instalação pertinente  (água,  energia  elétrica  e

telefonia).

2 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

A escolha da empresa vencedora do certame será em função da MAIOR OFERTA.

3 – OBJETO

O objeto da presente LICITAÇÃO é a Cessão de Uso de 1 (uma) área de 124,90 m²,

para  exploração  comercial  das  instalações  da  Cantina  existente  na  Escola  de  Aprendizes-

Marinheiros de Santa Catarina, para fins de lanches em geral e refrigerantes.

3.1 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A descrição técnica do imóvel está transcrita no quadro a seguir: 

 ITEM TÍTULO DISCRIMINAÇÃO
01

Localização
Av. Marinheiro Max Schramm, 3028, Estreito – 

Florianópolis – SC.
02 Área Área da cantina corresponde à 124,90 m².

03
Infraestrutura e 

serviços públicos

O imóvel é servido de toda infraestrutura que a cidade

dispõe, com iluminação pública, redes de água, esgoto

sanitário e energia elétrica.
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3.2 – É vedada a sublocação pela CESSIONÁRIA do referido objeto.

4 – CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

4.1 – O horário de funcionamento da cantina será das 7:30h. às 21:30h., diariamente, exceto 

sábados, domingos e feriados.

4.2 – Oferecer no local de instalação, aos clientes, no mínimo, os seguintes artigos:

a) sanduíches “quentes” e “frios”;

b) salgadinhos “fritos”, “de forno”, pastéis “fritos” e “de forno”, pizzas;

c) biscoitos doces e salgados em geral;

d) água mineral, sucos e vitaminas;

e) refrigerantes;

4.3 – Os móveis, utensílios e equipamentos da Cantina serão de propriedade da Permissionária, a

quem cabe providenciar a manutenção desses bens.

4.4 – As benfeitorias nas instalações da lanchonete tais como obras, pinturas, ou outras melhorias

realizadas pela Permissionária não darão direito de indenização a mesma em tempo algum.

4.5 – As despesas de água, energia elétrica e telefone utilizadas pela Cantina e outros impostos

serão custeados pela Permissionária.

5 – PRAZOS

5.1 – Assinatura

A cessionária homologada será convocada para a assinatura do Contrato, que dar-se-á no

prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data da convocação pela EAMSC para tal.

A empresa vencedora do certame deverá manter regular as seguintes certidões válidas:

INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), Receita Federal conjunta com a Dívida Ativa da

União  e  FGTS (Fundo de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço).  Por  força  do  art.  6º  da  Lei  nº

10.522/2002 será efetuada consulta ao Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados do Setor

Público Federal (CADIN), para assinatura do Contrato.

5.2 – Vigência

O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir do 1º dia útil

após a data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período limitado a 60

(sessenta) meses, desde que haja concordância entre as partes.
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5.3 – Publicação

A eficácia do Contrato se dará através da publicação do resumo do extrato no Diário

Oficial da União (DOU), nos termos do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

5.4 – Início das Atividades

5.4.1 – O prazo para o início de suas atividades será de até 30 dias corridos, a contar do 1º

dia útil após a data de assinatura do contrato.

 

6 – OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA

6.1  – Comercializar  outros  produtos  não  especificados  no  subitem  4.2,  somente  com  a

autorização do Fiscal do Contrato da EAMSC.

6.2  – Manter  a  tabela  de  preços  de  todos  os  produtos  comercializados,  permanentemente

atualizados em local visível da cantina, tomando como base os preços médios de, no mínimo 03

(três) estabelecimentos do ramo.

6.3  – Zelar  pela  limpeza  e  conservação  nas  dependências  da  cantina,  inclusive  de  seus

equipamentos e peças de mobiliário, utilizando-se de meios próprios para tal.

6.4 –  Autorizar  o  livre  acesso  às  dependências  da  cantina,  a  Fiscalização  da  EAMSC,

objetivando a avaliação do estado de conservação e limpeza do local, bem como acatar suas

determinações no que diz respeito a este aspecto.

6.5 –  Prover e manter atualizada relação de seu(s) funcionário(s) na Divisão de Segurança da

EAMSC.

6.6  –  Providenciar  e  zelar  para  que  todos  o(s)  seu(s)  funcionário(s)  esteja(m)  identificados

através de crachás nas dependências da EAMSC.

6.7  – Assegurar  à  EAMSC  o  direito  de  efetuar  inspeção  dos  objetos  portados  por  seu(s)

funcionário(s), quando da saída das dependências da EAMSC.

6.8 – Atender com presteza, polidez, educação, higiene e ter responsabilidade com as atividades

desenvolvidas, providenciando o devido afastamento ou a substituição do(a) funcionário(a) cuja

permanência for, de qualquer forma, considerada inadequada ou imprópria.

6.9 – Assumir,  nos termos da legislação civil,  trabalhista  e penal  as responsabilidades  pelos

acidentes de trabalho que porventura ocorram com seu(s) funcionário(s).

6.10 – Comunicar imediatamente à Fiscalização da EAMSC, a ocorrência de qualquer acidente

envolvendo seu(s) funcionário(s), quando nas dependências da Escola.
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6.11  – Ser  a  única  responsável  pelo(s)  seu(s)  funcionário(s),  não  havendo  nenhum vínculo

obrigacional trabalhistas entre eles e a Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, bem

como quaisquer encargos trabalhistas (FGTS, PIS, etc.) ou previdenciários.

6.12  – Manter,  durante  todo  o  contrato,  condições  demonstradas  para  a  sua  habilitação  na

contratação, por meio de consulta direta (“on line” ao Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores  – SICAF) ou mediante  apresentação  da Certidão  Negativa  de Débito junto  ao

INSS,  regularidade  trabalhista  (Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  –  CNDT)do

Certificado  de  Regularidade  junto  ao  FGTS  e  da  Certidão  Conjunta  Negativa  de  Débitos

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União junto à Receita Federal e o CADIN.

6.13  –  Manter  os  alimentos  preparados  para  consumo  de  modo  que  permaneçam

organizados  e  adequados  às  condições  higiênico-sanitárias  de  acordo  com  a  Agência

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

6.14 – Manter geladeira(s) e freezer(s) permanentemente em condições adequadas de higiene e

arrumação, de acordo com as orientações da ANVISA.

6.15 – Devolver a área após o término do contrato, nas mesmas condições que encontrou no

ato  da  assinatura  do  contrato  e  caso  tenha  efetuado  benfeitorias,  será  incorporada  ao

patrimônio da MARINHA, sem direito a qualquer indenização.

6.16 Respeitar os horários e regulamentos dessa Organização Militar;

6.17 Responder por danos causados diretamente a concedente ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa  ou  dolo,  durante  a  execução  dos  serviços,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela concedente, sendo que a ocorrências

desses devera ser imediatamente comunicada ao responsável pela administração do órgão, para

as providências necessárias;

6.18 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados a

esse contrato de concessão;

6.19 Assumir  a  responsabilidade  por  todos  os  encargos  previdenciários  e  obrigações  sociais

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época, vez que

os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a concedeste;

6.20 Manter-se em compatibilidade com as obrigações aqui assumidas e com todas as condições

de habilitação e qualificação exigidas na tomada de preços, durante toda a execução do contrato;

6.21 Apresentar seus funcionários devidamente identificados;

6.22 Responsabilizar-se pelo gerenciamento dos resíduos e rejeitos decorrentes da contratação,

conferindo-lhe armazenamento ambientalmente correto por meio da coleta seletiva;
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6.23  Não permitir  a  utilização  de  qualquer  trabalho  de menor  de  dezesseis  anos,  exceto  na

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.24 Inexistência de ônus para a Administração, sobretudo no que diz respeito aos empregados

da Cessionária;

6.25 Precaridade da cessão, que poderá ser revogada a qualquer tempo, havendo interesse do

serviço público, independentemente de indenização;

6.26 Obter licenças, alvarás, autorizações, etc, junto as autoridades competentes, necessárias ao

funcionamento da atividade de apoio a que a presente cessão de uso se destina.

7 – OBRIGAÇÕES DA MARINHA

7.1 – Comunicar  à  CESSIONÁRIA  todas  e  quaisquer  ocorrências  relacionadas  com  a

contratação do objeto licitado. 

7.2 – Notificar por escrito à CESSIONÁRIA, quando da aplicação de eventuais multas.

8 – FISCALIZAÇÃO

8.1  –  A EAMSC exercerá  a  fiscalização  da  execução  do  objeto  por  intermédio  de  Fiscais

designados pela EAMSC, com poderes para:

8.2  –  Propor  medidas  SANÇÕES  ADMINISTRATIVAS,  que  couberem  para  os  casos

amparados, contido nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993;

8.2.1  – Fica  designado  a  Gestora  da  Caixa  de  Economias,  a  Segundo-Tenente  (RM2-T)

BIANCA DE SOUZA, da EAMSC como Fiscal do contrato, para fins estabelecidos no art. 67

da Lei nº 8.666/1993. O exercício da fiscalização, bem como os atos do Fiscal designado, não

exoneram nem limitam a responsabilidade da CESSIONÁRIA.

8.3  –  O Fiscal  poderá  exigir  da  CESSIONÁRIA  a  retirada  imediata  de  quaisquer  de  seus

prepostos  que  embaracem  sua  ação  fiscalizadora  ou  que  não  sejam  considerados  pela

CESSIONÁRIA capazes para o fim desejado, independentemente de justificativa, a qual será

apresentada, sumariamente à CESSIONÁRIA, por escrito;

8.4  –  A  Escola  de  Aprendizes-Marinheiros  de  Santa  Catarina  será  responsável  pelo

gerenciamento do contrato.
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9 –   RETRIBUIÇÃO E DO FATURAMENTO

 A retribuição será efetuada  até o dia 10 (dez) do mês subsequente. A Cessionária deverá

enviar cópia do comprovante do depósito à Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina,

para a Seção de Caixa de Economias. 

9.1 –  A retribuição mensal deverá ser depositada até o dia dez do mês seguinte ao do uso, na

conta-corrente da Caixa de Economias da EAMSC, número 350333-X, agência 3582-3, Banco

do Brasil. 

9.1.1 – O atraso no pagamento da retribuição mensal implicará multa de 0,1% (zero vírgula um

por cento) do valor da retribuição mensal por dia de atraso e a possível interrupção da Cessão de

Uso. 

9.2  –  A  retribuição  será  devida,  a  partir  da  data  da  assinatura  do  contrato  até  a  data  do

recebimento definitivo do objeto. 

9.3  –  O  faturamento  referente  aos  gastos  com  energia  elétrica  e  água  será  realizado,

independentemente  das  faturas  da  EAMSC,  pelas  concessionárias  CELESC e  CASAN, pelo

registro  do  “relógio”  e  hidrômetro  respectivamente,  em  função  dos  respectivos  gastos  da

Cantina.

10 – PROPOSTA DE PREÇOS

O valor mínimo para apresentação da proposta de preços será de R$ 3.350,00 (TRÊS

MIL,  TREZENTOS  E  CINQUENTA  REAIS),  conforme  Laudo  de  Avaliação  emitido  pelo

Primeiro-Tenente (RM2-EN) JEAN CARLOS DOS SANTOS – Engenheiro Civil,  inscrito no

CREA/SC  n°  046.548-7,  e  conforme  prevê  OFÍCIO  n°  1405/2015  –  COIFI/SPU/SC  e  o

entendimento do PARECER exarado pela Advocacia-Geral da União – AGU em 24 de outubro

de 2011, o PARECER n° 1252-5.12/2011/DPC/CONJUR-MP/CGU/AGU.

 

11 – ANEXOS:

A) Laudo de Avaliação Imobiliária;

B) Planta Baixa; e 

C) Relatório Fotográfico.

Florianópolis, SC, em 18 de novembro de 2015.

ORIGINAL ASSINADO
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ANEXO B

D E C L A R A Ç Ã O

TOMADA DE PREÇOS 29/2015

A  empresa   ........................................................................................,  inscrita  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 1993, acrescido pela  Lei  n° 9.854, de 27 de outubro de 1999,

regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou  insalubre e nem menor de dezesseis anos.  

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

Florianópolis, SC, em ___ de Dezembro de 2015. 

____________________________________________________ 

(representante legal do licitante/consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa

23



MARINHA DO BRASIL

(Continuação do Edital da Cessão de Uso n° 29/2015, da EAMSC..........................................................................)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO C

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS 29/2015 

(Identificação  completa  do  representante  da  licitante),  como  representante  devidamente

constituído  de  (Identificação completa  da licitante  ou do Consórcio)  doravante denominado

(Licitante/Consórcio), para  fins do disposto no  Edital  nº. 29/2015 da Escola de Aprendizes-

Marinheiros de Santa Catarina, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do C digo

Penal  Brasileiro, que:  

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira

independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,

direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer  outro  participante

potencial  ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação)

não  foi  informada,  discutida  ou  recebida  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de

fato  da  (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer

outro  participante  potencial  ou  de  fato  da  (identificação  da  licitação)  quanto  a  participar

ou  não  da  referida licitação;  

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não

será,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente,  comunicado  ou  discutido  com

qualquer   outro   participante  potencial  ou  de  fato  da  (identificação  da  licitação)  antes  da

adjudicação do objeto da  referida licitação;  

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi,

no todo ou em parte,  direta  ou indiretamente,  informado,  discutido ou recebido de qualquer

integrante do (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 
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(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes

e informações para firmá-la. 

Florianópolis, SC, em ___ de Dezembro de 2015.  

____________________________________________________ 

(representante legal do licitante/consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa
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ANEXO D

ATESTADO DE VISTORIA

 

Declaro  que  a  empresa  ______________________________  conferiu  todas  as

informações existentes, necessárias e complementares ao esclarecimento do Edital nº. 29/2015

por  meio  de  vistoria  aos  locais  onde  serão  realizados  os  serviços,  efetuada  no  dia

_____/_______/2015,  às  ____:____  pelo  seu  representante  técnico,  o(a)  Sr.(a)

______________________________________________,  CPF_____________________,

Identidade_____________________,  tendo  sido  acompanhado(a)  por

_____________________________________________, responsável pelo setor _____________

(telefone (48) – _____-________).

A visita  realizada  pelo  representante  técnico  significa  que a  licitante  assume integral

responsabilidade por eventuais erros e omissões no preenchimento de sua proposta de preços e

ainda, que está de pleno acordo com todas as exigências técnicas estabelecidas neste Edital de

licitação e seus anexos.

Florianópolis, SC, em ___de Dezembro de 2015.

_________________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA OMAP

____________________________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA FIRMA LICITANTE
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ANEXO F

MARINHA DO BRASIL

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA

TERMO DE CONTRATO DE CESSÃO DE USO

Nº 85600/2015-0__/00

Termo de Cessão de Uso celebrado entre a
União,  representada  pelo  Comando  da
Marinha,  por  intermédio  do  Escola  de
Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina,
e  a  empresa  ______________________,
para  a  autorização  de  uso  do  espaço  de
Cessão de Uso das instalações da Cantina.

A União,  representada  pelo  Comando  da  Marinha,  por  intermédio  da Escola  de  Aprendizes

Marinheiros  de  Santa  Catarina,  com  sede  na  Avenida  Marinheiro  Max  Schramm,  nº  3028,

Estreito, na cidade de Florianópolis, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.502/0171-10, neste ato

representado  pelo  Capitão  de  Fragata  RICARDO LHAMAS GUASTINI,  Comandante  desta

Escola, nomeado pela Portaria nº. 62/MB de 04/02/2015, inscrito no CPF sob o nº. 110.301.048-

40, portador da carteira de identidade nº 49.0310-2/MB, e em conformidade com as atribuições

que  lhe  foram  conferidas  pelo  Comandante  do  5º  Distrito  Naval,  doravante  denominada

CONTRATANTE e a empresa ______________________________________ inscrita no CNPJ

sob  o  nº.  _________________________,  sediada  na  Rua

__________________________________  doravante  designada  CONTRATADA,  neste  ato

representada pelo(a) Sr (a) ___________________________________________, portador(a) da

Cédula de Identidade nº __________________, expedida pela ______________________ e CPF

nº _________________, tendo em vista o que consta no Processo nº 63408.000523/2010-73, e

em observância às disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada,

resolvem celebrar o presente Termo de Cessão de Uso, decorrente da Tomada de Preços, Edital

nº 29/2015, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – APROVAÇÃO DE MINUTA

A minuta deste Termo de Cessão de Uso foi aprovada pela Consultoria Jurídica da União/SC,

conforme  parecer  nº.  __________,  nos  termos  do  parágrafo  único,  do  art.  38,  da  Lei  n°

8666/1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – De acordo com as normas aprovadas pela Portaria nº 180/MB,

do Comandante da Marinha, foi subdelegada competência ao Comandante do 5° Distrito Naval

para assinar este Termo Aditivo e seus documentos decorrentes em nome da Marinha do Brasil.

SUBCLÁUSULA  SEGUNDA –  De  acordo  com  a  documentação  apresentada,  o(a)  Sr.(a)

________________________ (CPF ____________________) tem competência para assinar este

Termo de Cessão de Uso em nome da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Este Termo de Cessão de Uso consiste na Cessão de Uso de 1

(uma) área de 124,90 m², para exploração comercial  das instalações da Cantina, para fins de

lanches  em  geral  e  refrigerantes,  localizado  nas  dependências  da  Escola  de  Aprendizes-

Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC), localizado na Av. Marinheiro Max Schramm, n° 3028,

Estreito, Florianópolis/SC, visando atender as necessidades dos aproximadamente 800 servidores

civis e militares, com o serviço de apoio de Cantina, nas melhores condições possíveis quanto ao

preço e à qualidade, em suas instalações, onde haverá cobrança direta do preço ao consumidor,

em atenção aos princípios da conveniência, oportunidade e interesse público pela contratação,

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, em especial o Projeto básico

nº 412/001/2015 da EAMSC.

Referência e proposta da CONTRATADA, que o integram.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da MARINHA:

a) Autorizar o uso das instalações, conforme previsto no objeto da licitação;

b)  Comunicar  à cessionária todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a contratação do

objeto licitado;

c) Efetuar a emissão de fatura mensal, referente ao rateio de energia elétrica, água e telefone; e

d) Notificar por escrito à CESSIONÁRIA, quando da aplicação de eventuais multas.
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CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CESSIONÁRIA:

a) Comercializar produtos não especificados no subitem 4.2 do Projeto Básico, somente com a

autorização do Fiscal do Contrato da EAMSC;

b) Manter a tabela de preços de todos os produtos comercializados permanentemente atualizada

em local visível da cantina e compatíveis com o mercado;

c) Zelar pela limpeza e conservação nas dependências da cantina, inclusive de seus equipamentos

e peças de mobiliário, utilizando-se de meios próprios para tal;

d) Autorizar o livre acesso às dependências da cantina, a Fiscalização da EAMSC, objetivando a

avaliação do estado de conservação e limpeza do local, bem como acatar suas determinações no

que diz respeito a este aspecto;

e)  Prover  e  manter  atualizada  relação  de  seu(s)  funcionário(s)  na  Divisão  de  Segurança  da

EAMSC;

f)  Providenciar  e  zelar  para que todos o(s) seu(s) funcionário(s)  esteja(m) uniformizado(s)  e

identificados através de crachás nas dependências da EAMSC;

g)  Assegurar  à  EAMSC  o  direito  de  efetuar  inspeção  dos  objetos  portados  por  seu(s)

funcionário(s), quando da saída das dependências da EAMSC;

h) Atender com presteza, polidez, educação, higiene e ter responsabilidade com as atividades de-

senvolvidas, providenciando o devido afastamento ou a substituição do(a) funcionário(a) cuja

permanência for, de qualquer forma, considerada inadequada ou imprópria;

i) Assumir, nos termos da legislação civil, profissional e penal as responsabilidades pelos aciden-

tes de trabalho que porventura ocorram com seu(s) funcionário(s);

j) Comunicar imediatamente à Fiscalização da EAMSC, a ocorrência de qualquer acidente envol-

vendo seu(s) funcionário(s), quando nas dependências da Escola de Aprendizes-Marinheiros de

Santa Catarina;

k) Submeter-se à apreciação prévia da Fiscalização da EAMSC a tabela de preços praticados.

Toda e qualquer alteração na tabela de preços só entrarão em vigor após o aceite, por escrito, da

fiscalização;

l) Ser a única responsável pelo(s) seu(s) funcionário(s), não havendo nenhum vínculo obrigacio-

nal entre eles e a Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, bem com quaisquer en-

cargos trabalhistas (FGTS, PIS, etc.) ou previdenciários;

m) Manter durante todo o contrato, condições demonstradas para a sua habilitação na contrata-

ção, por meio de consulta direta (“on line” ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornece-

dores – SICAF) ou mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, do
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Certificado de Regularidade junto ao FGTS e da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relati-

vos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União junto à Receita Federal e o CADIN;

n)  Manter o padrão de referência para a qualidade dos gêneros alimentícios em conformidade

com o prescrito na Portaria nº 326, de 30/07/1997, da Secretaria de Vigilância Sanitária, do Mi-

nistério da Saúde;

o) Manter os alimentos preparados para consumo de modo que permaneçam organizados e ade-

quados às condições higiênico-sanitárias de acordo com disposição na Resolução RDC nº 216,

de 15 de setembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

p) Manter geladeira(s) e freezer(s) permanentemente em condições adequadas de higiene e arru-

mação, de acordo com as orientações da ANVISA; e

q) Devolver a área após o término do contrato, nas mesmas condições que encontrou no ato da

assinatura do contrato e caso tenha efetuado benfeitorias,  será incorporada ao patrimônio da

MARINHA, sem direito a qualquer indenização; e

r) manter atualizado o Alvará Sanitário.

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA

O presente Termo de Cessão de Uso terá vigência de 12 meses, contados a partir da data de sua

assinatura,  podendo  ser  prorrogado,  com  vantagens  para  a  administração,  devidamente

justificado  nos  autos,  por  iguais  e  sucessivos  períodos,  até  o  limite  de 60 (sessenta)  meses,

conforme o disposto no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA – MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA DAS CONDIÇÕES DE

HABILITAÇÃO

Obriga-se  a  CONTRATADA  a  manter,  durante  a  vigência  contratual,  todas  as  condições

demonstradas  para habilitação  na  licitação  efetuada,  de modo a  garantir  o  cumprimento  das

obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – RETRIBUIÇÃO MENSAL

A CONTRATADA pagará, a título de retribuição, o VALOR MENSAL de R$ ___ (________).

CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA –  a garantia correspondente a cinco por cento do valor total do

contrato a ser apresentada na data de celebração do futuro acordo, cabendo a futura Cessionária,

optar por uma das modalidades, conforme consta § 1°, Art. 56, da Lei 8.666/93:
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a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a

forma  escritural,  mediante  registro  em  sistema  centralizado  de  liquidação  e  de  custódia

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme

definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia; e 

c)   fiança bancaria.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRAZOS

SUBCLAUSULA PRIMEIRA – Fica  estipulado  um prazo  de  30  dias  após  a  celebração  da

assinatura do Contrato para implantação da Cantina. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Para execução de trabalhos noturnos, após as 17:00 horas, a

empresa deverá entregar  à  Divisão de Segurança,  com antecedência de,  pelo menos,  vinte  e

quatro (24) horas, a relação dos empregados envolvidos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PAGAMENTO

A retribuição mensal deverá ser depositada até o dia dez do mês seguinte ao do uso, em conta

indicada pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – REAJUSTE OU REPACTUAÇÃO

Haverá reajustamento anual do preço contratado a ser realizado mediante IGP-M.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Os empregados e preposto da CONTRATADA não terão nenhum vínculo empregatício com a

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que seus

empregados ou preposto, em razão de omissão dolosa ou culposa, venham a causar aos bens da

CONTRATANTE em decorrência da prestação dos serviços, incluindo-se, também, os danos

materiais ou pessoais a terceiros, a que título for.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ÔNUS E ENCARGOS

Todos  os  ônus  ou  encargos  referentes  à  execução  deste  Termo  de  Cessão  de  Uso,  que  se

destinem à realização dos serviços,  à locomoção de pessoal,  seguros de acidentes,  impostos,

1



MARINHA DO BRASIL

(Continuação do Edital da Cessão de Uso n° 29/2015, da EAMSC..........................................................................)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

taxas, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e outros que forem devidos em razão

dos serviços, ficarão totalmente a cargo da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A fiscalização será exercida pela Segundo-Tenente (RM2-T)

BIANCA  DE  SOUZA,  designado  pelo  órgão  solicitante,  e  não  exclui  nem  reduz  a

responsabilidade da EMPRESA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na

sua  ocorrência,  não  implica  co-responsabilidade  do  Poder  Público  ou  de  seus  agentes  e

prepostos.

SUBCLÁUSULA  SEGUNDA –  Da  mesma  forma,  a  CONTRATADA  deverá  indicar  um

preposto para, se aceito pela CONTRATANTE, representá-la na execução do Termo de Cessão

de Uso. 

SUBCLÁUSULA  TERCEIRA –  Quaisquer  exigências  da  fiscalização,  inerentes  ao

funcionamento do banco, deverão ser prontamente atendidas pela EMPRESA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O não cumprimento das obrigações assumidas em razão deste

Termo de Cessão de Uso sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às seguintes

sanções:

a) advertência;

b) pelo atraso no pagamento da retribuição mensal implicará multa de 0,1% (zero vírgula um por

cento) do valor da retribuição mensal por dia de atraso e a possível interrupção da Cessão de

Uso.  Contar-se-á  o  prazo  a  partir  da  data  prevista  para  a  sua  finalização,  ou  após  o  prazo

concedido às correções, quando o objeto fornecido estiver em desacordo com as especificações

previstas.

c) multa de 10% sobre o valor do Termo de Cessão de Uso ou da parcela inadimplida, nos casos

de qualquer outra situação de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

d)  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na

forma da lei; 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – As sanções de multa poderão ser aplicadas concomitantemente

com as  demais,  facultada  a  defesa  prévia  do  interessado  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,

contados a partir da data em que tomar ciência. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – RESCISÃO

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A inexecução total ou parcial das cláusulas estabelecidas neste

Termo de Cessão de Uso ensejará a sua rescisão, de conformidade com os artigos 77 a 80 da Lei

n° 8.666/93.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE

em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/93.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Considerar-se-á rescindido o presente contrato de cessão de

uso, independentemente de ato especial, retornando o imóvel a posse da outorgante cedente, sem

direito do outorgado cessionário, a qualquer indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, se

ao imóvel  no todo ou em parte for dada utilização diversa da que lhe foi cedida,  se houver

inobservância do prazo autorizativo da cessão, se ocorrer inadimplemento de cláusula contratual,

se o outorgado cessionário renunciar a cessão ou deixar de exercer suas atividades específicas, e

se em qualquer época a outorgante cedente necessitar do imóvel para seu uso próprio. Ainda

dispor:  esta  cessão tem caráter  precário  e poderá ser  rescindida  a  qualquer  tempo,  mediante

notificação, havendo interesse do serviço público

CLÁUSULA VIGÉSIMA – ALTERAÇÃO

A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  aceitar  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem

necessários, na forma do estatuído no art. 65, § 1.º da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste  Termo de Cessão de Uso, por

extrato, no Diário Oficial da União, no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com

indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Cessão de Uso

será o da Justiça Federal, Subseção de Florianópolis/SC.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS CÓPIAS

Do presente Termo de Cessão de Uso são extraídas as seguintes cópias:

a) Uma para a MARINHA;
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b) Uma para a CONTRATADA; e

c) Uma, em extrato, para publicação em D.O.U.

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual

teor e forma, para um só efeito. 

Florianópolis, SC, em ___de Dezembro de 2015.

RICARDO LHAMAS GUASTINI NOME:
Capitão de Fragata CPF:

Ordenador de Despesas Representante da CESSIONÁRIA

BIANCA DE SOUZA NOME:
Segundo-Tenente (RM2-T) CPF:

Fiscal do Contrato Testemunha 
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