
  

 

  

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA 
 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 
1.1 - Processo Licitatório na Modalidade Concorrência para Alienação n° 075/2015 
1.2 - Data de emissão: 25 de setembro de 2015. 
1.3 - Secretaria Usuária: Secretaria do Desenvolvimento Econômico 
1.4 - O MUNICÍPIO DE PAPANDUVA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrito 
no CNPJ sob nº 83.102.533/0001-01, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade de concorrência, tipo maior pontuação, para DOAÇÃO DE TERRENOS COM 
ENCARGOS E CLÁUSULA DE REVERSÃO, conforme autoriza a Lei Municipal Complementar nº 046 de 
21 de junho de 2013, que estará recebendo as propostas até as 08:30 horas do dia 03 de novembro de 
2015, no Centro Administrativo Municipal, situado na Rua Sérgio Glevinski, 134 – Papanduva/SC, CEP 
89.370.000, e que às 08:45 horas do mesmo dia e local, iniciará a abertura dos envelopes contendo a 
documentação de habilitação. O processo licitatório reger-se-á pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 
consolidada, bem como pela Lei Municipal Complementar nº 046 de 21 de junho de 2013 e, em especial, 
pelo constante no presente Edital. 
 
2 - OBJETO 
 
2.1 - A presente licitação tem por objeto a doação de bens imóveis de propriedade do Município, com 
encargos e cláusula de reversão, constantes das descrições abaixo, com objetivo de incentivo e estímulo à 
instalação de empresas, quais sejam: 
 
Item 01 – Lote com área superficial de 27.022,57m², situado no Parque Industrial na BR 116 Km 53, neste 
município. A poligonal tem início no marco 0=PP, que faz divisa com terrenos de Servidão de Passagem, 
segue com rumo de 69º37’08’’NE e percorre 148,58 metros que faz divisa com terrenos de Servidão de 
Passagem, até o marco 1, segue com o rumo de 19º22’59’’NO e percorre 197,71 metros que faz divisa com 
terrenos de área remanescente do marco 2, segue com rumo de 57º39’17’’SO e percorre 152,44 metros que 
faz divisa com terrenos de José Armindo Ruthes, até o marco 3, segue com rumo de 19º22’59’’SE e 
percorre 166,10 metros que faz divisa com terrenos de Lote C 1 do mesmo loteamento, até o marco 0=PP, 
onde teve início da descrição. 
As condições mínimas para fazer juz à doação ofertada para este item envolve: 
a) a criação de no mínimo, 80 (oitenta) empregos diretos, os quais deverão ser gerados após a conclusão 
da instalação da empresa/início das atividades no local e posterior criação de mais vagas indiretas;  
b) investimento em bens de natureza permanente no valor mínimo de R$ 3.000.000,00 (três milhões de 
reais) até a conclusão da instalação da empresa/início das atividades no local. 
c) A empresa deverá atingir um faturamento anual mínimo de R$ 327.000,00 (trezentos e vinte e sete mil 
reais). 
 
2.2 – Os bens a ser doados encontram-se a disposição dos interessados para verificação até a data 
marcada para julgamento; os bens serão doados no estado em que se encontram; por isso a necessidade 



  

 

  

de análise prévia pelo interessado, não cabendo a Prefeitura Municipal quaisquer responsabilidades quanto 
a providências referentes às edificações, licenciamento para a atividade, assim como não serão aceitas 
reclamações posteriores, nem devoluções e pedidos de redução de encargos ou aumento da área 
disponível. 
 
2.2.1 – Os imóveis, objeto deste Edital, deverão ser usados, exclusivamente, como estímulo à implantação 
de atividade no ramo da indústria, comércio ou prestação de serviços. 
 
2.2.2 – Não existem edificações sobre os imóveis;  
 
2.2.3 – O imóvel acima descrito não se encontra fracionado e faz parte da área total das Matrículas 8.320 e 
5461, ambas do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Papanduva; em razão disso, a propriedade 
do imóvel somente será passível de transferência ao licitante vencedore quando decorridos os dez anos da 
implementação total dos encargos, porquanto durante este período o Município regularizará a 
documentação necessária à transferência da propriedade. 
 
3 - DO PRAZO 
 
3.1 – Ficam estabelecidos os seguintes prazos máximos: 
3.1.1 A geração dos novos empregos diretos deve ocorrer no prazo não superior a 36 meses; 
3.1.2 Investimentos em bens permanentes: todo o investimento proposto pela empresa deve ser executado 
integralmente em prazo não superior a 24 meses. 
3.1.3 Prazo para início da execução do Projeto: 6 (seis) meses; 
3.1.4 Prazo para início da atividade: 12 (doze) meses; 
3.1.5 Prazo para execução total do Projeto: 2 (dois) anos. 
 
3.2 – O prazo para manutenção dos encargos é de 10 (dez) anos, contados da data final do adimplemento 
de cada um deles, exceto os empregos indiretos que deverão ser mantidos na mesma previsão constante 
da proposta, pelo prazo de 03 anos; todos os prazos referidos no item 3.1 se iniciam a contar da data da 
assinatura do contrato; vencidos os prazos e cumpridos os encargos da doação, a propriedade do imóvel 
consolidar-se-á em favor do contratado.  
 
3.3 – Se os prazos estipulados no item 3.1.4 e 3.1.5 não puderem, por força maior ou caso fortuito, ser 
cumpridos no lapso mencionado, os mesmos poderão ser estendidos, desde que devidamente justificado e 
o pedido protocolado até tinta dias antes de findar o termo pactuado.  
 
3.4 – Se o proponente vencedor não cumprir os encargos estabelecidos neste Edital, os incentivos doados 
reverterão ao Município de Papanduva, sem que lhe caiba qualquer direito a indenizações, sob qualquer 
alegação, nos termos do item 13 do presente edital. 
 
4 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO: 
4.1- CREDENCIAMENTO: Será admitido no máximo 1 (um) representante para cada licitante, com 
credencial específica apresentada separadamente do Envelope n° 1 e apresentada no ato público da 



  

 

  

reunião. A credencial não é obrigatória e somente poderá se manifestar na reunião o representante 
devidamente credenciado. O credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá 
na comprovação de que possuem poderes para praticar os atos inerentes ao certame. Tal comprovação 
deverá ser feita: 
a) No caso do representante da proponente presente ser o proprietário ou o sócio administrador o 
credenciamento se dará através da apresentação do Contrato Social, devidamente autenticado e de 
apresentação cópia autenticada de documento com foto; 
b) Para os representantes das proponentes presentes que não sejam proprietários ou sócios 
administradores o credenciamento se dará por meio de apresentação de Procuração ou Carta de 
Credenciamento (modelo sugestivo no Anexo II do Edital), com firma reconhecida em Cartório.  
Os Documentos de credenciamento deverão ser entregues juntamente com os envelopes, ficando 
arquivada no Processo Licitatório. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal 
possui poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de manifestar-se durante a sessão do 
certame. 
 
4.2 – Não poderão participar da licitação as empresas que estejam em débito com o erário público federal, 
estadual ou municipal, tanto menos estar em desacordo com a legislação ambiental. 
 
4.3 – Poderão apresentar-se à licitação pessoas jurídicas que na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no Edital para a execução de seu objeto  
 
4.4 Para participarem da presente Concorrência, deverão os proponentes interessados apresentar em 
envelope lacrado, os documentos relativos à "HABILITAÇÃO". O envelope deverá conter na parte externa 
os seguintes dizeres: 
 
AO MUNICÍPIO DE PAPANDUVA/SC. 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 075/2015 
Proponente: (Razão Social) 
ENVELOPE N.º 01 - Documentação 
 
4.5 - No envelope n. 01 - Habilitação, sob pena de inabilitação deverão conter os seguintes documentos 
relativos á: 
 
4.5.1 - Para comprovação da habilitação Jurídica: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores;  
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício;  
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País;  
e) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 



  

 

  

assim o exigir. 
Obs.: Será dispensada a apresentação dos itens a, b, c ou d do item 4.5.1 no envelope de habilitação, 
somente no caso em que estes já tenham sido apresentados no ato de credenciamento, como prevê o 
item 4.1, letra a. 
 
4.5.2 - Para comprovação da regularidade fiscal: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da 
União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, sendo a última do 
domicílio ou sede do licitante; 
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social INSS, dispensável se a certidão apresentada no item 
4.5.2 letra b incluir as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 
no 8.212, de 24 de julho de 1991; e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão 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.  
4.5.3 - Para comprovação da qualificação econômica - financeira: 
 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pela comarca sede do proponente.  
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigível e apresentado na 
forma da Lei que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 
(três) meses da data de apresentação da proposta. 
 
Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
                           1)   sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 
                                                                    I - publicados em Diário Oficial ou;  
                                                                    II - publicados em jornal de grande circulação; e 
                            - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da  
                            licitante. 
                           2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 
                           - por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de              
                           encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da     
                           licitante ou em outro órgão equivalente;  
                           - fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou   
                           autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
                           3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n. 9.317, de 05 de dezembro de                   
                          1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: 
                           - por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de                             
                           encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da                       



  

 

  

                           licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
                           - fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou         
                          autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
                          4) sociedade criada no exercício em curso: 
                          - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta               
                          comercial da sede ou domicílio dos licitantes; 
                          5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por                 
                          contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho                    
                          regional de Contabilidade. 
                          6) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Digital SPED submetida ao   
                           IND DNRC 107/08, arquivo digital, apresentar cópia do recibo de entrega de livro digital   
                           junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
 
4.5.4 - Declaração do proponente, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do artigo 27, da Lei n. 
8.666, de 21 de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, de que 
não possui em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito anos realizando trabalhos 
noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis anos trabalhando em qualquer tipo de função, 
salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. (modelo anexo VII); 
4.5.5 - Declaração que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal (modelo anexo VI) 
 
4.5.6 - Declaração, sob as penas da Lei, que se compromete respeitar integralmente a Legislação 
Ambiental.  
 
4.5.7 - Declaração expressa dando concordância a todas as condições deste Edital, sem restrições de 
qualquer natureza. 
 
4.5.8 - As proponentes deverão apresentar declaração de que não possuem em seu quadro social 
funcionários públicos desta municipalidade (modelo Anexo V). 
 
5 - DA PROPOSTA: 
 
5.1 - A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado, que será entregue até as 08:30 horas do 
dia  03 de novembro de  2015, na sala do Departamento de Compras e Licitações do Município de 
Papanduva. O envelope deverá conter, na parte externa, os seguintes dizeres: 
 
AO MUNICÍPIO DE PAPANDUVA/SC 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 075/2015 
Proponente: (Razão Social) 
ENVELOPE N.º 02 – Proposta Comercial 
 
5.2 - A proposta deverá ser apresentada datilografada ou impressa em papel tipo ofício, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada, assinada por representante legal do proponente, em todas as 



  

 

  

páginas e anexos, sempre identificada, devendo identificar o item para o qual está apresentando proposta. 
 
5.3 - Os Proponentes interessados deverão apresentar, juntamente com o formulário da proposta, através 
de projetos simples, o tipo de empreendimento que pretende instalar sobre o imóvel objeto da licitação, com 
as seguintes definições: 
a) número empregos diretos permanentes, assim considerados aqueles diretamente oferecidos pela 
proponente;  
b) número empregos diretos temporários, assim considerados aqueles diretamente oferecidos pela 
proponente; e 
c) investimento em bens de natureza permanente, com apresentação dos projetos de engenharia. 
d) Projeção de faturamento para os primeiros 03 (três) anos de atividade; 
Observações gerais que a empresa julgar necessárias, notadamente quanto aos aspectos de produtividade 
e de resultados operacionais, decorrentes da realização do projeto; 
Planta baixa prévia da edificação que pretende construir sobre o imóvel para abrigar o empreendimento. 
 
5.4 - As propostas deverão ter validade mínima de sessenta (60) dias a contar da data de sua 
apresentação. 
 
6 - DO JULGAMENTO 
 
6.1 - O julgamento será efetuado as 08:45 horas, do dia  03 de novembro de  2015, e será dividido em 
duas fases distintas, a saber: 
 
6.1.1- Habilitação - a Comissão abrirá os envelopes e dos documentos neles contidos serão rubricados por 
todos os membros da Comissão de Licitações, facultando-se aos interessados o exame dos mesmos. A 
comissão analisará a documentação definindo as habilitações e inabilitações, abrindo o prazo recursal 
conforme o artigo 109 da lei n. 8666, de 21 de junho de 1993, consolidada. Contudo se todos os 
proponentes estiverem presentes ou através de pessoa legalmente habilitada a representá-la, havendo 
interesse podem desistir do direito de recurso referente a esta fase, conforme incisos II e III do artigo 43 da 
mesma Lei, o que se caracteriza por constar na ata à respectiva opção, bem como, sendo subscrita esta 
pelos participantes. A Comissão poderá suspender a reunião para melhor análise dos documentos, se 
assim julgar conveniente e marcar nova reunião, ocasião em que será apresentado o resultado da 
habilitação. 
 
6.1.2 - Proposta - Somente serão abertos os envelopes das propostas das empresas habilitadas, após o 
prazo recursal ou desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos. A comissão abrirá 
os envelopes de proposta das proponentes habilitadas, procedendo o respectivo julgamento, de acordo, 
exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste edital. Os respectivos documentos serão 
rubricados por todos os membros da comissão e pelos representantes dos proponentes participantes. Caso 
a Comissão julgue necessário, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião, efetuando o julgamento 
das propostas, sem a presença de todos os representantes dos participantes. O inabilitado receberá de 
volta seu envelope-proposta intacto, após o prazo recursal ou desistência expressa ou após o julgamento 
dos recursos interpostos. 



  

 

  

6.1.3 - Não serão consideradas vantagens não previstas neste Edital.  As propostas que não atenderem às 
condições estabelecidas neste Edital serão desclassificadas. Verificando-se a igualdade de condições entre 
duas ou mais propostas, será considerado como critério de desempate o sorteio a ser realizado em ato 
público. 
 
6.2. - Será considerada vencedora a empresa interessada e proponente que somar o maior número de 
pontos a serem apurados da seguinte forma: 
 
a) Para cada emprego direto permanente a ser gerado até o segundo ano após a assinatura do contrato, 
assim considerados aqueles diretamente oferecidos pela proponente, serão lhe atribuídos 10 pontos. 
b) Para cada emprego direto temporário a ser gerado até o segundo ano após a assinatura do contrato, 
assim considerados aqueles diretamente oferecidos pela proponente, serão lhe atribuídos 07 pontos 
c) Cada R$ 1.000,00 (um mil reais) de investimento em bens de natureza permanente  corresponderá a 01 
ponto. 
  
6.2.1 – Somente serão considerados para a contagem de pontos os empregos e investimentos em bens 
permanentes que superem os números mínimos constantes em cada item licitado. 
6.2.2 Entender-se-á como emprego temporário os que serão oferecidos em uma época de cada ano, no 
mínimo por seis meses em cada ano. 
 
6.3 - Não serão consideradas vantagens não previstas neste edital.  
 
6.4 - Verificando-se a igualdade de condições entre duas ou mais propostas, serão considerados os 
seguintes critérios de desempate: 
I – o maior número de empregos diretos gerados; 
II –o maior número de empregos indiretos; 
III – o maior volume de investimentos em bens de natureza permanente; 
IV - caso persista o empate, será realizado sorteio público. 
 
7 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
7.1 - Todas as decisões da Comissão Permanente de Licitações serão lançadas em ata. Os recursos 
administrativos poderão ser interpostos conforme previstos no artigo 109 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de 
Junho de 1993. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 
8 - DAS PENALIDADES 
 
8.1 - À beneficiária que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer 
as seguintes penalidades, isolada ou conjuntamente, a critério da Comissão Permanente de Licitações: 
a) Advertência; 
b) Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos; 
c) 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 perante a própria autoridade 



  

 

  

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a beneficiária ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes. A declaração de inidoneidade poderá abranger além da empresa, seu diretor e 
responsável técnico. 
d) Rescisão do contrato, com reversão do objeto. 
 
8.2 - As penalidades, em ocorrendo fato gerador, serão julgadas em processo administrativo, por iniciativa 
da Administração Municipal. 
 
8.3. Constituem motivo para rescisão unilateral do contrato, independente de sanções legais e contratuais 
aplicáveis: 
 
a) Quando a proponente ou vencedora recusar-se a assinar o contrato, estando a sua proposta dentro do 
prazo de validade; 
b) Quando a proponente ou vencedora transferir ou ceder o objeto desta licitação, no todo ou em parte, sem 
prévia autorização da contratante; 
c) Quando a proponente ou vencedora cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou 
municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração 
cometida; 
d) A declaração de falência, a solicitação de concordata, a liquidação ou dissolução da proponente, ou 
falecimento no caso de firma individual; 
e) Quando a proponente ou vencedora praticar por omissão ou ação, qualquer ato que, por imprudência, 
negligência, imperícia dolo ou má fé, venham causar danos à contratante ou a terceiros, independente da 
obrigação de reparar os danos causados. 
 
9 - CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO 
 
9.1 - Após a homologação do resultado do presente processo licitatório e adjudicação do objeto ao 
vencedor, será este convocado para no prazo de 05 (cinco) dias corridos após a notificação assinar contrato 
com o Município, conforme minuta identificada com o Anexo IV a este edital, fazendo dele parte integrante 
para todos os fins e efeitos.  
 
9.2 - Se o licitante vencedor deixar de assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias corridos, contados da 
data de recebimento da notificação, e sem justificativa por escrito aceita por esta Municipalidade, caducará 
o seu direito de vencedora, sujeitando-se às penalidades aludidas no presente Edital. 
 
9.3 - Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, o objeto da presente licitação poderá ser adjudicado às 
licitantes remanescentes, na ordem da classificação, nas mesmas condições propostas pelo licitante 
vencedor, inclusive quanto ao prazo, doação, encargos e cláusula de reversão. 
 
10- DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
10.1 - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
10.2-  extinguir a doação na forma prevista no contrato; 



  

 

  

10.3 - esclarecer dúvidas que lhe forem apresentadas; 
10.4 - exigir o fiel cumprimento das obrigações por parte da empresa beneficiária; 
10.5- Fiscalizar e acompanhar os propósitos manifestados pelo proponente na proposta referente ao 
presente certame licitatório. 
10.6 – Transferir a propriedade do imóvel ao contratado quando cumpridas as exigências e prazos impostas 
ao mesmo para tanto.  
 
11 - DOS DEVERES DA BENEFICIÁRIA 
 
11.1 – O proponente vencedor deste certame não poderá ceder, vender, alugar, alienar, permutar e/ou 
transferir, pelo prazo de 10 (dez) anos contados a partir da data da assinatura do contrato, o imóvel 
recebido em doação, sob pena de reversão dos bens para a municipalidade, acrescido das benfeitorias por 
ele edificadas, sem direito à indenização ou retenção; 
 
11.2 - cumprir e fazer cumprir as normas e as cláusulas contratuais da doação; 
 
11.3 - permitir ao Município o livre acesso, a fiscalização, em qualquer época a fim de verificar o 
cumprimento a que se destina o objeto deste certame. 
 
11.4 - enquadrar na atividade proposta neste edital e no contrato resultante deste certame; 
 
11.5 – responsabilizar-se pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais objeto da doação; 
 
11.6 - fornecer ao Município sempre que solicitados quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre 
quaisquer assuntos inerentes às relações resultantes deste certame; 
 
11.7 – cumprir a legislação ambiental no que se refere à atividade desenvolvida sobre o imóvel; 
 
11.8 – pagar os tributos que incidirem sobre os imóveis, desde a data de assinatura do presente contrato; 
 
11.9 – arcar com as despesas de água, de energia e telefone, assim como as demais taxas e emolumentos, 
inclusive quanto aos tributos incidentes sobre o produto, mercadoria, prestação de serviços e outros que por 
ventura vier a incidir sobre sua atividade; 
 
11.10 – responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da relação trabalhista e previdenciária, 
especialmente aquelas decorrentes do vínculo empregatício que firmar com seus empregados a fim de 
fornecer os empregos a que está obrigada, eximindo o Poder Público Municipal de qualquer 
responsabilidade, seja solidária ou subsidiária; 
 
11.11 – fornecer ao Município semestralmente, no mês de julho, cópia do CAGED – Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados, e a RAIS anualmente, no mês de março, a fim de que o Município possa 
conferir o cumprimento da proposta oferecida, até o implemento de seus encargos; 
 



  

 

  

11.12 – manter, durante toda a vigência do contrato, atualizadas as Certidões Negativas de Débitos 
exigidas na fase de habilitação; 
 
11.13 – cumprir rigorosamente os encargos propostos; 
 
11.14 – informar, facilitar e dar acesso aos representantes do Município, por todos os meios, visando a 
comprovação das condições propostas e contratadas de acordo com o presente certame; 
 
11.15 – não poderá transferir os privilégios concedidos pelo Poder Público, sem previa autorização deste, 
mesmo que assegurada a continuidade dos propósitos. 
 
11.16 – em caso de descumprimento do item 11.14, deverá a empresa ressarcir ao Município o valor 
correspondente aos benefícios concedidos.  
 
11.17 – a empresa deverá enquadrar-se e atender a legislação e normas de saúde, higiene e segurança, 
mantendo atualizados seguros dos imóveis utilizados e dos  
 
11.18 – O descumprimento do item 11.17 acarretará responsabilidade civil, fiscal e penal da empresa 
responsável. 
 
12 - DOS ENCARGOS 
 
12.1 - Os encargos a serem consignados em contrato a ser firmado com o proponente julgado vencedor 
deste certame corresponderão aos empregos diretos permanentes e temporários e investimento em bens 
de natureza permanente, exposto na proposta e todos os demais compromissos constantes da respectiva 
Proposta, cujo prazo de implementação respeita o disposto no item 3 deste Edital, devendo os mesmos 
serem mantidos durante os 10 (dez) anos subsequente ao respectivo adimplemento, exceto a manutenção 
dos empregos indiretos que deve ocorrer durante o prazo de três anos. 
 
12.2 – O exame do cumprimento das condições da proposta será feito, anualmente ou nos prazos fixados 
neste Edital para entrega dos documentos comprobatórios por parte do Contratado, pela Comissão 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Comércio e pelo responsável do Controle Interno da 
Administração Municipal. 
 
12.3 – Os empregos diretos gerados deverão ser comprovados através da RAIS e do CAGED; os 
investimentos em bens de natureza permanente, tanto as edificações como a aquisição de equipamentos, 
deverão ser comprovados mediante laudo técnico firmado por profissional de engenharia civil a ser 
apresentado pelo proponente julgado vencedor do certame, notas fiscais, contrato e Balanço da empresa. 
 
13 - DA REVERSÃO 
 
13.1 - Com base no artigo 11 Lei Municipal Complementar nº 046 de 21 de junho de 2013, identificada como 
anexo IV  deste edital fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos, reverterá ao Poder Público 



  

 

  

Municipal livre de quaisquer ônus ou indenizações os bens doados, quando: 
 
I – não utilizados na sua finalidade; 
II – não iniciadas as obras no prazo máximo de cento e oitenta dias da concessão; 
III – não cumprido os prazos estipulados; 
IV – paralisação das atividades por mais de 90 dias; 
V – falência ou concordata da empresa; 
VI – transferência do estabelecimento sede para outro Município. 
 
13.2 A empresa ou entidade enquadrada neste artigo deverá desocupar o imóvel num prazo máximo de 120 
dias, sem direito a indenização, deixando a área como estava por ocasião do recebimento, sob pena de 
retenção das benfeitorias, resguardando-se, ainda, o direito de perdas e danos por parte do Município, na 
forma da Lei Civil. 
 
13.3 Decorridos 120 dias sem que o interessado retire as benfeitorias voluptuárias ou úteis que tenha 
edificado, as mesmas passam a integrar o imóvel para todos os efeitos legais, sem direito a retenção ou 
indenização, revertendo como patrimônio do Município. 
13.4 Se a empresa beneficiada cumprir com todos os prazos e encargos assumidos, adquirirá a propriedade 
plena dos bens, época em que, retirar-se-á da escritura a cláusula de reversão.  
 
13.5 Se o donatário necessitar oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e 
demais obrigações serão garantidas por hipoteca, em segundo grau, em favor do Município. 
 
14- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
14.1 - A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou anulada por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme 
dispõe o artigo 49 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada. 
 
14.2 - A adjudicação do objeto do presente Edital será por ato do Poder Executivo Municipal. 
 
14.3 - O inteiro teor deste Edital, respectiva minuta do Contrato e legislação municipal pertinentes, 
encontram-se à disposição do(s) interessado(s) no setor de compras e licitações, diariamente, de segunda à 
sexta-feira, no horário de expediente, das 08:00 às 14:00 horas.  Outras informações poderão ser obtidas 
pelo Fone/fax (47) 3653-2166. 
 
14.4 - Toda a documentação relativa à habilitação deverá ser apresentada em via original ou cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor do Município de Papanduva, ou por publicação em 
Órgão de Imprensa Oficial. A Comissão de Licitação fará consulta ao serviço de verificação de autenticidade 
das certidões emitidas pela INTERNET, ficando a licitante dispensada de autenticá-la.  
 
14.5 - Não serão admitidas a esta licitação empresas suspensas ou impedidas de licitar e em consórcio. 



  

 

  

14.6 - A Comissão Permanente de Licitações dirimirá as dúvidas que suscite o Edital, desde que arguidas 
por escrito, até cinco dias antes da data fixada para abertura dos envelopes. 
14.7 - Os proponentes podem ser representados, no procedimento licitatório, por procurador legalmente 
habilitado, desde que apresente o instrumento procuratório, com firma reconhecida, até o início da sessão 
de abertura dos envelopes. 
14.8 - Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada 
e Lei Municipal Complementar nº 046 de 21 de junho de 2013. 
14.9 - As propostas serão aceitas até a data e hora constantes no presente Edital de licitação, sendo que 
em hipótese alguma serão aceitas após esta data e hora, independente de terem sido despachadas, 
endereçadas e/ou enviadas por qualquer meio anteriormente à data da abertura desta licitação. 
14.10 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documento 
relativo ao presente Edital. 
14.11 - A construção deverá obedecer a íntegra do projeto apresentado por ocasião da apresentação da 
proposta, caso contrário, a empresa beneficiada se obrigará a devolver ao Município o incentivo recebido e 
ressarcirá ao mesmo o valor correspondente aos benefícios recebidos. 
14.12 - Todas as propostas apresentadas com o objetivo de receber os incentivos deste edital devem ter 
sido analisadas e recebido parecer favorável da Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
constituída pelo Decreto Municipal 6288/2013 Se a proposta considerada mais vantajosa para a 
Administração, até a data do julgamento não foi objeto de análise de parte da Comissão supra, será 
remetida pela Comissão julgadora deste certame ao mesmo. No caso desta não receber parecer favorável 
da Comissão, será convocado o interessado classificado em segundo lugar e retomar-se-á os 
procedimentos.   
14.13 - Integra o presente Edital os seguintes anexos, fazendo parte integrante do mesmo, para todos os 
fins e efeitos legais: 
ANEXO I – Matrículas Públicas;  
ANEXO II – Modelo Carta de Credenciamento; 
ANEXO III – Memorial descritivo das áreas; 
ANEXO IV – Laudo de Avaliação dos imóveis objeto da doação; 
ANEXO V – Lei Municipal Complementar nº 046 de 21 de junho de 2013, 
ANEXO VI – Modelo de declaração firmando que não possui em seu quadro social servidor público do 
município de Papanduva/SC 
ANEXO VII – Modelo Declaração de inidoneidade 
ANEXO VIII - Modelo de Declaração firmando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal  
ANEXO IX - Minuta de Contrato 
 
Papanduva(SC), 25 de setembro de 2015 
 
 
Dario Schicovski           Visto e aprovado pela Assessoria Jurídica 
Prefeito Municipal  

Orlando Marcelo Vieira 
Procurador Jurídico - OAB/SC 14035B 



  

 

  

ANEXO II 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 

 
 
 
 
 Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) da Cédula de 
Identidade n.º _________________ e CPF sob n.º ____________________, a participar da licitação 
instaurada pela Prefeitura Municipal de Papanduva/SC, na modalidade Concorrência pra Alienação No 
075/2015, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em 
nome da empresa __________________________, bem como formular propostas verbais, recorrer  e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame.  
 
 
 
 

_____________, em ____ de ______ 2015. 
 
 

____________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Credenciante 

(Obrigatório Assinatura reconhecida em cartório) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO FIRMANDO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIAL SERVIDOR 

PÚBLICO DO MUNCÍPIO DE PAPANDUVA/SC 
 
 
 
 
 
 
 
 DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório na modalidade de Pregão 
Presencial do município de Papanduva/SC, que não possuímos em nosso quadro social nenhum Servidor  
Público, Dirigente  ou Secretário do  Município de Papanduva.  
 
 
 

 
 

_______________________________________________ 
data 

 
 

_______________________________________________ 
Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

ANEXO VII 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 075/2015 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 
 
 

 
 
 
 
 DECLARAMOS para os devidos fins que a empresa, ............................................... 
CNPJ............................. não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal 
 
 
 
 

 
_______________________________________________ 

data 
 
 

_______________________________________________ 
Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

ANEXO VIII 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 075/2015 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

 
 
 
 
........................................................  inscrita no CNPJ n.º ....................., por intermédio de seu representante 
legal, Sr. (a) .................................... portador (a) da Carteira de Identidade n.º ............................ CPF n.º 
............................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela 
Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva:  
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(   ). 
 
 
 
 

 
_______________________________________________ 

data 
 
 

_______________________________________________ 
Representante Legal 

 
 
 
 

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



  

 

  

ANEXO IX 
MINUTA DE CONTRATO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS E CLÁUSULA DE REVERSÃO 

 
O MUNICÍPIO DE PAPANDUVA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ sob nº 83.102.533/0001-01, doravante denominado de DOADOR, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal o Senhor Dario Schicovski, brasileiro, casado, no exercício do cargo de Prefeito, portador 
do CPF..........., e a empresa .................., doravante denominada BENEFICIÁRIA, neste ato representada 
por seu sócio gerente o  Senhor .............., brasileiro, ........., portador do CPF n. ………….., pactuam o 
presente contrato, nos exatos termos do Processo Licitatório n. 0075/2015, que se regerá pela Lei n. 8666, 
de 21 de junho de 1993 atualizada e Lei Municipal Complementar nº 046 de 21 de junho de 2013, que 
integram este contrato para todos os fins e efeitos, regendo, outrossim, pelas cláusulas e condições que se 
enunciam a seguir. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 O presente contrato tem por objeto a doação com encargos e cláusula de reversão de área de terras, 
destinada à instalação de unidade empresarial econômica, voltada a vocação do Município, envolvendo o 
fomento a empreendedores diversos, conforme segue: 
 
Lote composto por.........  
  
1.2 - O prazo para atender as condições mínimas exigidas é de ......, a contar da data do contrato resultante. 
1.3 - Os proponentes interessados devem ter empreendimento em atividade de vocação do Município de 
Papanduva, que gere desenvolvimento social e econômico no Município. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ENCARGOS 
2.1 - Os encargos a que está obrigada a empresa beneficiária correspondem a geração empregos diretos 
permanentes e temporários e investimento em bens de natureza permanente de acordo com a proposta por 
ela feita por ocasião da participação no certame licitatório nº 075/2015, no prazo estipulado na cláusula 
terceira, item 3.1, deste termo. Os empregos diretos gerados deverão ser comprovados através do registro 
dos empregados na CTPs a ser apresentado pelo proponente julgado vencedor do certame. Os 
investimentos em bens de natureza permanente (edificações) deverão ser comprovados mediante laudo 
técnico firmado por profissional de engenharia civil a ser apresentado pelo proponente julgado vencedor do 
certame. O exame físico será feito pela Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico e pelo 
responsável do Controle Interno da Administração Municipal.  
Os encargos são os seguintes: 
a) Geração de empregos diretos efetivos: ........ 
b) Geração de empregos diretos temporários:......... 
c) Investimento em bens de natureza permanente num total de R$ ........... 
 
Parágrafo único. O beneficiário deve utilizar os incentivos acima descritos em empreendimento com 
atividade de vocação do Município de Papanduva, (atividade da vencedora), que gere desenvolvimento 



  

 

  

social e econômico no Município. 
Entender-se-á como emprego temporário os que serão oferecidos em uma época de cada ano, no mínimo 
por seis meses em cada ano. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 
3.1 - O prazo estipulado para a geração dos empregos diretos efetivos e temporários, e o investimento em 
bens de natureza permanente propostos por ocasião da apresentação da proposta relativa ao certame 
licitatório nº 075/2015, é de .......... contados da assinatura do contrato.  
3.2 - O prazo da doação dos bens descritos na cláusula primeira é de 10 (dez) anos, contados a partir da 
data do adimplemento total de cada um dos encargos, subentendendo-se que o empreendimento deverá 
manter as características mínimas por este período sob pena de reversão conforme cláusula quarta. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA POSSE E DA PROPRIEDADE 
 
4.1 - Assinado o contrato, a posse do imóvel será repassada à CONTRATADA, nas condições em que se 
encontra o imóvel, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. A propriedade porém, será repassada 
somente após decorridos 10 (dez) anos da posse e desde que adimplidos integralmente os encargos da 
doação, subordinando-se, ainda, ao desmembramento da área que se encontra. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA REVERSÃO 
5.1 - Se no prazo previsto no item 3.1 deste contrato, os investimentos e números de empregos diretos 
permanentes e temporários propostos não forem efetivamente comprovados pela empresa beneficiária, o 
imóvel doado reverterá ao Município automaticamente sem necessidade de qualquer atitude judicial ou 
extrajudicial, juntamente com todos os investimentos efetuados pela empresa beneficiária até aquele 
momento, sem direito a qualquer indenização ou pagamento de qualquer espécie ou origem. O imóvel 
também reverterá ao Município durante os dez anos seguintes ao adimplemento de cada um dos cargos, 
caso deixe a CONTRATADA de manter qualquer destes encargos, na forma proposta. 
 
5.2 - Se a beneficiária cumprir o disposto nas cláusulas 2ª, 3ª e 4ª,  adquirirá a propriedade plena do bem 
imóvel doado, época em que, retirar-se-á a cláusula de reversão prevista, mediante atestado da 
Administração Municipal de Papanduva -SC., dando conta do exato cumprimento dos encargos.  
5.3 - Caso a beneficiária necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão 
e demais obrigações, especialmente os encargos, serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor 
do Município de Papanduva/SC. 
5.4 - Com base no artigo 11 Lei Municipal Complementar nº 046 de 21 de junho de 2013, identificada como 
anexo IV  deste edital fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos, reverterá ao Poder Público 
Municipal livre de quaisquer ônus ou indenizações os bens doados, quando: 
I – não utilizados na sua finalidade; 
II – não iniciadas as obras no prazo máximo de cento e oitenta dias da concessão; 
III – não cumprido os prazos estipulados; 
IV – paralisação das atividades por mais de 90 dias; 
V – falência ou concordata da empresa; 
VI – transferência do estabelecimento sede para outro Município. 



  

 

  

Parágrafo único. Na ocorrência dos fatos acima elencados, a Comissão Municipal de Desenvolvimento 
Econômico dará um prazo de 04 (quatro) meses, para que a empresa retire as benfeitorias existentes, fora 
do qual passarão a pertencer ao Poder Público Municipal. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 
6.1 - À empresa beneficiária, em não cumprindo as normas e obrigações assumidas ou os preceitos legais, 
serão aplicadas as seguintes penalidades, isolada ou conjuntamente: 
I - advertência expressa; 
II - suspensão do direito de licitar junto ao Município de Papanduva no prazo de 02 (dois) anos da data da 
ocorrência do fato gerador; 
III -  declaração de inidoneidade; e 
IV - rescisão do contrato, com reversão do objeto. 
Parágrafo único. A aplicação das penalidades ora previstas será precedida de processo administrativo 
competente, por iniciativa da Administração Municipal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
7.1 - São responsabilidades do Município: 
I - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
II - extinguir a doação na forma prevista no contrato; 
III - esclarecer dúvidas que lhe forem apresentadas; 
IV - exigir o fiel cumprimento das obrigações por parte da empresa beneficiária; 
VI- Fiscalizar e acompanhar os propósitos manifestados pelo proponente na proposta referente ao presente 
certame licitatório. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA BENEFICIÁRIA 
8.1-São responsabilidades da empresa beneficiária: 
I - não poderá ceder, alugar, vender ou permutar, os bens patrimoniais doados pelo município, pelo prazo 
de 10 (dez) anos contados a partir do adimplemento total de cada um dos encargos propostos, sob pena de 
reversão dos bens para o Município;  
II - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da doação; 
III - permitir aos encarregados da fiscalização do Município livre acesso, em qualquer época, aos bens 
doados, objetos deste contrato, inclusive aos acréscimos executados e a qualquer documento da empresa. 
IV - desenvolver atividades que se enquadrem naquelas definidas no edital, de acordo com a proposta por 
ela apresentada no referido certame; 
V - fornecer ao Município, sempre que solicitados, quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre 
quaisquer assuntos inerentes às relações resultantes deste certame. 
VI - pagar os tributos que incidirem sobre os imóveis; 
VII - arcar com as despesas de água, de energia e telefone, assim como as demais taxas e emolumentos, 
inclusive quanto aos impostos incidentes sobre o produto, mercadoria, prestação de serviços e outros que 
por ventura vier a incidir sobre sua atividade; 
VIII - cumprir a legislação  ambiental do Município, do Estado e da União; 
IX - responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da relação trabalhista e previdenciária, 
especialmente aquelas decorrentes do vínculo empregatício que firmar com seus empregados a fim de 



  

 

  

fornecer os empregos a que está obrigada, eximindo o Poder Público Municipal de qualquer 
responsabilidade, seja solidária ou subsidiária. Apresentar trimestralmente a Administração Municipal os 
comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS dos períodos correspondentes.  
X - manter o número mínimo de empregos diretos que previu na proposta oferecida por ocasião da 
participação no processo licitatório que deu origem à contratação em tela, no prazo estipulado; 
XI - fornecer ao Município no prazo máximo de dois anos relação dos empregados diretos através do 
registro na CTP através de relatório, para que o Município possa conferir o cumprimento da proposta 
oferecida; 
XII - manter o estabelecimento em perfeito estado de conservação e asseio, de modo que se encontre em 
condições de atender plenamente as suas finalidades; 
XIII - cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal; 
XIV - responsabilizar-se por outros encargos e obrigações porventura estabelecidas em outras Leis não 
mencionadas nos itens anteriores. 
       
CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
8.1 - A empresa beneficiária tem o prazo de até 05 (cinco) dias após a homologação do resultado do 
processo licitatório para assinatura do presente contrato, sob pena de, em não o fazendo, ser convocado 
proponente classificado em segundo lugar para ser contratado. 
 
CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO 
9.1 - O presente contrato será rescindido quando evidenciado o descumprimento de qualquer cláusula por 
parte da empresa beneficiária, ou se verifique a ocorrência de qualquer dos fatos constantes no artigo 78 da 
Lei de Licitações. 
Parágrafo único. Em havendo rescisão administrativa, ficam reconhecidos os direitos do Município, nos 
termos do artigo 77, da Lei de Licitações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO 
10.1 - O presente contrato está vinculado ao processo licitatório n. 075/2015 bem como à proposta 
oferecida pelo contratado, para todos os fins e efeitos.  
§ 1°. Os casos omissos por ventura existentes, serão resolvidos à luz da Lei Federal n. 8.666, de 21 de 
junho de 1993 atualizada e da Lei Municipal Complementar nº 046 de 21 de junho de 2013. 
§ 2°. O contratado se obriga a manter, durante toda a vigência contratual, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação que lhe deu origem, sob pena de motivo justo para rescisão e aplicação de 
penalidades. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1 - Este contrato é intransferível, não podendo a beneficiária, de forma alguma, sem anuência do 
Município, sub-rogar seus direitos e obrigações a terceiros. 
11.2 - Quaisquer comunicações entre as partes, referente à execução do objeto ora contratado, serão 
formalizadas por escrito.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
12.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n. 8.666, de 



  

 

  

21 de junho de 1993, atualizada e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os 
princípios da teoria geral dos contratos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
14.1 -  Fica eleito o foro da Comarca de Papanduva, Estado de Santa Catarina, para dirimir dúvidas que por 
ventura venham a ocorrer durante a execução do objeto ora contratado. 
14.2 - E, para firmeza do que aqui ficou estipulado, formula-se o presente termo, em três vias, de igual teor 
e forma, que depois de lido e achado conforme, é por todos assinado, na presença das testemunhas que 
também o firmam, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.  
  
 Papanduva (SC), ........... 
 
  
Prefeito Municipal      Beneficiário 
 
 
TESTESMUNHAS: 
 
NOME: 
 
NOME: 
 


