EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 006/2017
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA
PROCESSO: 134
Entidade Promotora: Município de Serranópolis do Iguaçu - Paraná.
Data de Emissão: 24 de outubro de 2017.
Data de Abertura: 27 de novembro de 2017.
Horário: 09:00min.
O MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, Inscrito no Cadastro Geral
de Contribuintes/MF sob o n° 01.613.052/0001-04, com sede à Av. Santos Dumont, n.º 2021, Área
Central, em SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, a partir deste momento denominado apenas de
MUNICÍPIO, torna público para o conhecimento dos interessados, nos termos da Lei nº 8.666/93,
de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006
e demais legislação aplicável, que realizará às 09:00 horas do dia 27 de novembro de 2017, na
sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Serranópolis do Iguaçu, no endereço supracitado,
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, através do tipo de licitação "MAIOR LANCE OU OFERTA
(PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO)", para a CONCESSÃO DE
INCENTIVOS E/OU BENEFÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 619/2008 E ALTERAÇÕES
PELA LEI MUNICIPAL Nº 707/2009, DOS LOTES NºS 05 E 06 DA QUADRA 02, SITUADOS NA
ÁREA INDUSTRIAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU COM ÁREA TOTAL DE 4.450,22M²,
CONTENDO 01 BARRACÃO MEDINDO 1320M² COM BANHEIROS, ESCRITÓRIO, 440M² DE
PISO DE CONCRETO E FECHAMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO, PARA
INSTALAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO INDUSTRIAL DE FABRICAÇÃO DE ESCOVAS,
PINCÉIS E VASSOURAS, conforme descrito abaixo neste edital e demais anexos, sendo que os
envelopes deverão ser protocolados até as 08:30 horas do dia 27 de novembro de 2017.
1 – DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1 - Fundamentação Legal:
1.1.1 - O Edital da presente licitação pública reger-se-á, principalmente, pelos comandos legais
seguintes:
1.1.2 - Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores;
1.1.3 - Lei Federal nº 10.520, 17 de julho de 2002;
1.1.4 - Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006;
1.1.5 - Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014;
1.1.6 - Decreto Municipal nº 076/2006 de 22 de Junho de 2006;
1.1.7 - Decreto Municipal nº 023/2017, de 03 de Fevereiro de 2017, complementado pelo Decreto
Municipal nº 047/2017, de 02 de Março de 2017, pelo Decreto Municipal nº 050/2017, de 03 de
Março de 2017 e pelo Decreto Municipal nº 164/2017, de 10 de Julho de 2017, designando o
primeiro como Pregoeiro/presidente e o restante a equipe de apoio:
ALINE ARNAUTS
VERIDIANA MARIA ACCORDI BLOEMER
JAQUELINE FABIANE KREUTZ DE MOURA
MARCIA ELIANE PARLOW HEFLE
JANETE LUCIANE ULSENHEIMER
1.1.8 - Demais exigências contidas neste Edital e seus Anexos.
1.2 - Integram o presente Edital os seguintes anexos:
Anexo I – Termo De Referência;
Anexo II – Credenciamento;
Anexo III – Declaração De Não Emprego De Menores;
Anexo IV – Declaração De Concordância E Aceitação, Idoneidade E De Inexistência De Fatos
Supervenientes Impeditivos Da Qualificação;
Anexo V – Declaração De Não Parentesco;
Anexo VI – Declaração De Renúncia – Habilitação;

Anexo VII – Modelo de Proposta;
Anexo VIII – Declaração De Renúncia – Proposta;
Anexo IX – Minuta do Contrato;
1.3 - O MUNICÍPIO fornecerá aos interessados, além do Edital e seus anexos, outros elementos
que, a seu critério, sejam considerados indispensáveis ao pleno conhecimento desta
CONCORRÊNCIA.
1.4 - O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitação e
Contratos, sito a Av. Santos Dumont, 2021, Área Central - Serranópolis do Iguaçu - PR, das 07:30
às 11:30 horas e das 13:30 às 17:30 horas do dia 24 de outubro de 2017 até o dia 27 de
novembro de 2017 ou pelo site www.serranopolis.pr.gov.br/licitacoes. O prazo para protocolo dos
envelopes encerrar-se-á às 08:30 horas do dia 27 de novembro de 2017, e a abertura dar-se-á
às 09:00 horas do mesmo dia, na sala de Reuniões de Licitações.
1.5 - Esclarecimentos de dúvidas sobre os documentos desta CONCORRÊNCIA serão atendidos
mediante solicitação por escrito até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a entrega
das propostas. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser protocolados no
endereço abaixo seguindo as orientações constante no item 11.2:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU - PR
ENDEREÇO: Av. Santos Dumont 2021, Área Central
CIDADE: SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU - Estado do Paraná.
TELEFONE/FAX: (45) 3236-1122
EDITAL CONCORRÊNCIA N.º 006/2017
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

1.5.1 - O MUNICÍPIO responderá às questões formuladas a todos os interessados que tenham
adquirido os documentos da CONCORRÊNCIA, apresentando a pergunta formulada e sua
respectiva resposta, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para apresentação das
propostas.
1.5.2 - Não serão levadas em consideração pelo MUNICÍPIO, tanto na fase de classificação como
na fase posterior à adjudicação do OBJETO desta licitação, quaisquer consultas, pleitos ou
reclamações que não tenham sido formulados por escrito e devidamente protocolados. Em
hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre as partes.
1.6 - O MUNICÍPIO poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões nos presentes
documentos da CONCORRÊNCIA, caso em que procederá a sua divulgação através dos meios
de comunicação utilizados nesta licitação, bem como encaminhará o inteiro teor das alterações a
todos os interessados que tenham adquirido os documentos desta CONCORRÊNCIA através de
carta, fax ou e-mail, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando
inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação da proposta.
1.7 - A abertura dos envelopes 01, contendo a documentação de Habilitação dar-se-á no mesmo
endereço indicado no item 1.5, às 09:00 horas do dia 27 de novembro de 2017. Havendo a
concordância da Comissão de Licitação e de todos os proponentes, formalmente expressa pelas
assinaturas da Declaração de Renúncia, conforme modelo constante no Anexo VI, renunciando à
interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data, a abertura dos
envelopes 02, contendo a Proposta dos proponentes habilitados.
1.8 - Não serão consideradas propostas apresentadas após a hora e data convencionadas para a
abertura das mesmas, bem como propostas feitas via fax.
1.8.1 - Os envelopes de Habilitação “01” e Proposta “02”, conforme itens 5, 7 e 8, serão recebidos
no Departamento de Licitação, no Paço Municipal - Av. Santos Dumont, nº 2021 – Área Central Serranópolis do Iguaçu – PR, devendo estes ser protocolados até as 08:30 horas do dia 27 de
novembro de 2017.
1.8.2 - O departamento de licitação e contratos somente receberá os envelopes
devidamente protocolados, no local, até a data e horário acima, sendo de responsabilidade
dos proponentes o referido protocolo. Os envelopes, somente serão recebidos através de via
postal, desde que estejam à disposição da Comissão de Licitação no DIA, HORA e LOCAL
determinados no ato convocatório.
1.9 - O MUNICÍPIO poderá revogar a presente licitação por interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou

anulá-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
1.10 - Caso as datas previstas para realização de eventos da CONCORRÊNCIA sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo, e não havendo retificação de convocação, aqueles eventos serão
realizados no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e hora prevista.
1.11 - As propostas deverão ser elaboradas com observância das condições expressas nesta
CONCORRÊNCIA e seus anexos.
1.12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, podendo o Presidente
desta, convocar servidores do MUNICÍPIO para assessorar a referida Comissão no julgamento.
2 – DO OBJETIVO
2.1 - Constitui objeto da presente Concorrência Pública a CONCESSÃO DE INCENTIVOS E/OU
BENEFÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 619/2008 E ALTERAÇÕES PELA LEI
MUNICIPAL Nº 707/2009, DOS LOTES NºS 05 E 06 DA QUADRA 02, SITUADOS NA ÁREA
INDUSTRIAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU COM ÁREA TOTAL DE 4.450,22M²,
CONTENDO 01 BARRACÃO MEDINDO 1320M² COM BANHEIROS, ESCRITÓRIO, 440M² DE
PISO DE CONCRETO E FECHAMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO, PARA
INSTALAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO INDUSTRIAL DE FABRICAÇÃO DE ESCOVAS,
PINCÉIS E VASSOURAS, conforme as especificações, as características e demais condições
definidas neste Edital e seus Anexos.
3 - DOS BENEFÍCIOS E INCENTIVOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO, DO PERÍODO E DA
FORMA DE CONCESSÃO
3.1 - Para a implantação e/ou instalação da Indústria de que trata esta Concorrência Pública, o
Município de Serranópolis do Iguaçu, nas condições estabelecidas, concederá como incentivo os
imóveis com as seguintes especificações:
3.1.1 - TERRENOS DOS LOTES NºS 05 E 06 DA QUADRA 02, SITUADOS NA ÁREA
INDUSTRIAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU COM ÁREA TOTAL DE 4.450,22M²,
CONTENDO 01 BARRACÃO MEDINDO 1320M² COM BANHEIROS, ESCRITÓRIO, 440M² DE
PISO DE CONCRETO E FECHAMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO, PARA
INSTALAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO INDUSTRIAL DE FABRICAÇÃO DE ESCOVAS,
PINCÉIS E VASSOURAS.
3. 2 - Os imóveis serão concedidos ao interessado vencedor através de Termo de Concessão de
Direito Real de Uso, pelo prazo de 10 (dez) anos.
3.3 - O Município também concederá a titulo de incentivo os seguintes benefícios:
a) Isenção da Taxa de licença para localização do estabelecimento, bem como renovação anual;
b) Isenção do Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), por um prazo de 5
anos;
c) Isenção do ITBI – Imposto Transmissão de Bens imóveis.
3.3.1 - A empresa beneficiada com os incentivos que não cumprir com a finalidade da lei e da
presente concessão, se obrigará a restabelecer os valores isentados por lançamentos de ofício e
cobrados com os respectivos acréscimos legais.
3.4 - Os Serviços prestados pela municipalidade na forma de incentivo, deverão estar explicitados
no Termo de Concessão de Direito Real de Uso, cujo valor faz parte do incentivo ora proposto.
3.5 - A empresa deverá prover por sua conta todas as melhorias no imóvel concedido,
necessários para o seu funcionamento e ainda as tarifas de água e luz ficarão por conta da
empresa.
3.6 - A empresa vencedora deverá gerar, inicialmente, 10 (dez) empregos com carteira assinada e
ter uma taxa de crescimento anual de um emprego, sendo que, ao final do décimo ano deverá ter
10 (dez) empregados legalmente registrados.
3.7 - Os bens concedidos nas condições da lei municipal não poderão ser alienados ou
permutados pela empresa beneficiada, sem autorização do Poder Executivo, antes de decorridos
10 (dez) anos da data de assinatura do contrato, devendo essa cláusula constar dos respectivos
instrumentos legais.

3.7.1 - A empresa beneficiada não poderá efetuar a transferência dos benefícios concedidos
através de programa, antes do prazo de 10 (dez) anos da assinatura do contrato, exceto com
devida aprovação do Poder Executivo Municipal, através de requerimento a Comissão Especial de
Planejamento, Implantação e Acompanhamento Empresarial.
3.8 - A empresa concessionária deverá realizar seguro das benfeitorias constando como
beneficiário o município de Serranópolis do Iguaçu, devendo comprovar esta obrigação através do
envio da Apólice ou sua cópia a Secretaria de Indústria, comércio e turismo.
3.9 - A fiscalização referente ao cumprimento do Termo de Concessão de Direito Real de Uso e
das obrigações da concessionária, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e
Turismo.
3.10 - Findo o período estabelecido para Concessão de Direito Real de Uso, e uma vez nesta
cumpridas as condições da concessão previstas em Lei, fica o Município obrigado a promover a
doação definitiva à empresa Concessionária, mediante escritura pública.
3.10.1 - Para receber em doação definitiva, a empresa Concessionária deverá ao final dos 10
(dez) anos contar com no mínimo 10 (dez) funcionários registrados.
4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E RESTRIÇÕES
4.1 - Poderão participar desta licitação, empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em
funcionamento no Brasil, sendo elas cadastradas ou não cadastradas, pertencentes ao ramo do
objeto licitado e que apresentarem os documentos constantes do item 7 e as propostas de acordo
com o item 8, devendo as interessadas para tanto entregarem à Comissão de Licitação na data,
hora e local explicitados neste edital,em envelopes intitulados conforme item 5.2 adiante e que
atendam aos demais requisitos do edital.
4.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os licitantes que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a - Estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação com a
Administração Pública ou impedimento de contratar com o MUNICÍPIO;
b - declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93
e que não tenha restabelecido sua idoneidade;
c - empresas cujo CNPJ e CPF dos sócios e responsáveis técnicos, estiverem com restrições
junto ao Tribunal de Contas do Paraná;
d – pessoa jurídica que, dentre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos ou legais,
dentre suas equipes técnicas, figure quem seja ocupante de cargo ou emprego na Administração
Direta ou Indireta do Município;
e - Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
f - Em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si;
g - cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma proponente;
h- hipóteses do art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações.
4.3 - É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documentação ou informações que deveriam constar originalmente da proposta.
4.4 - Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão
referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
5 – FASES DA LICITAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
5.1 - Esta licitação será realizada em duas fases, sendo a primeira de Habilitação e a segunda de
Proposta, cujos documentos deverão ser entregues em envelopes, opacos, fechados e
indevassáveis.
5.2 - Os envelopes contendo os documentos relativos às fases desta licitação terão a seguinte
apresentação (endereçamento):
a) ENVELOPE DE HABILITAÇÃO:

HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01
MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU
CONCORRÊNCIA Nº: 006/2017
DATA E HORA: DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 9:00 HORAS
NOME DA LICITANTE:
E-MAIL:
b) ENVELOPE DE PROPOSTA
PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 02
MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU
CONCORRÊNCIA Nº: 006/2017
DATA E HORA: DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 9:00 HORAS
NOME DA LICITANTE:
E-MAIL:
5.3 - Solicitamos que todos os documentos e elementos da documentação de habilitação e da
proposta contidos nos envelopes "01" e “02” sejam apresentados, necessariamente,
datilografados ou impressos, perfeitamente legíveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidamente datados e assinados por seus emissores em uma das seguintes formas: em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou autenticados por servidor
do MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, que integram a Comissão de Licitação, ou que
tenha sido designado formalmente para tal ou ainda através de publicação em órgão da Imprensa
Oficial.
6 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
6.1 - Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao (à) presidente da CPL,
por um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade e CPF ou outro
documento equivalente.
6.2 - O credenciamento far-se-á por meio do modelo constante do ANEXO II, de instrumento
particular e/ou público de procuração, que comprove os necessários poderes para praticar todos
os atos inerentes ao certame em nome do proponente.
6.2.1 - Tanto o instrumento público como o particular deverá conter menção expressa de que lhe
confere amplos poderes, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de
recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame.
6.2.2 - Independente da forma de credenciamento utilizada (modelo de credenciamento constante
do ANEXO II, ou instrumento público e/ ou particular de procuração), deverá ser apresentada
cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual estejam expressos seus
poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
6.2.3 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá
apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual estejam
expressos seus poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
6.3 - Os documentos mencionados no item anterior e seus subitens, inclusive o documento de
identificação do representante credenciado, deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas
ou fotocópias simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticação, pela
CPL ou já autenticados por cartório competente;
6.4 - Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá
representar mais de uma licitante e será admitida a presença de apenas 01 (um) representante
para cada licitante credenciado.
6.5 - Caso a credencial não tenha sido assinada por sócio-gerente ou diretor da empresa, ou
proprietário da área, identificado no CRC (Certificado de Registro Cadastral) ou no Ato
Constitutivo, a mesma deverá vir acompanhada de procuração que conceda poderes ao signatário
da Credencial.

6.6 - A ausência de credencial ou procuração não é motivo para inabilitar a licitante, todavia,
impede a manifestação do representante não credenciado no curso do processo licitatório.
7 – HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01
7.1 - Para fins de habilitação na presente Concorrência Pública, os interessados na obtenção dos
incentivos e/ou benefícios, na forma de concessão de direito real de uso de que trata este Edital,
deverão apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 01, os seguintes documentos dentro dos
respectivos prazos de validade e cumprir os seguintes requisitos:
7.1.1 - Habilitação Jurídica:
7.1.1.1 - a) Para Empresa Individual: Registro Comercial;
b) Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e
alterações subsequentes, devidamente registrados;
c) Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores, em exercício;
d) Para Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das
pessoas jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
e) Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de
autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
f) Para Cooperativas: Estatuto Social em vigência.
7.1.1.1.1- Fica facultada a apresentação do documento citado no subitem 7.1.1.1 caso a empresa
já tenha apresentado o mesmo no momento do credenciamento.
7.1.1.2 - Copia autenticada do RG e CPF de todos os sócios da empresa;
7.1.1.3 - Alvará de funcionamento;
7.1.1.4 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da
Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral;
7.1.2 - Regularidade Fiscal:
7.1.2.1 - Certidão Negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União,
abrangendo inclusive as contribuições sociais;
7.1.2.2 - Certidão Negativa de Divida Ativa do Estado do licitante, na forma da lei;
7.1.2.3 - Certidão de Regularidade de Situação – CRS do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF;
7.1.2.4 - Certidão Negativa de Tributos Municipais, da sede da empresa licitante;
7.1.3 - Regularidade Trabalhista:
7.1.3.1 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
7.1.4 - Qualificação Econômico-Financeira:
7.1.4.1 - Certidão negativa de falência ou em recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, com data não superior a 3 (três) meses da data limite para recebimento
das propostas, se outro prazo não constar do documento.
7.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES:
7.1.5.1 - Certidão negativa de protestos da empresa e dos sócios;
7.1.5.2 - Comprovante de Idoneidade Financeira da empresa e dos sócios;
7.1.5.3 - Solicitação do benefício, devidamente aprovada pelo conselho municipal de
desenvolvimento através da emissão do parecer, conforme consta do artigo 15º e 16º da Lei nº
619/2008.
7.1.5.4 - Declaração de não existência de trabalhadores menores, assinada pelo representante
legal da licitante, conforme modelo constante do Anexo III deste Edital, a qual deverá ser em papel
timbrado ou conter carimbo CNPJ.
7.1.5.5 - Declaração de Concordância e Aceitação com o edital, idoneidade para licitar ou contratar
com a administração pública e de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação,
assinada pelo representante legal da licitante, conforme Anexo IV deste edital, a qual deverá ser
em papel timbrado e/ou conter carimbo CNPJ.
7.1.5.6 - Declaração de que não possui vedações legais decorrentes do exercício de cargos
públicos e de inexistência de grau de parentesco impeditivo com agentes políticos, no exercício do
mandato, e servidores ou empregados públicos, investidos em cargo de direção, chefia ou

assessoramento do poder executivo do Município de Serranópolis do Iguaçu, em observância a
súmula vinculante nº13 do STF, Acordão nº2745/10 – TCE-PR e art.9º da lei8.666/93,
devidamente assinada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo V deste edital, a
qual deverá ser em papel timbrado e/ou conter carimbo CNPJ.
7.2 – A Pessoa Jurídica que possuir cadastro Junto ao Departamento de Licitação do
Município de Serranópolis do Iguaçu poderá substituir os documentos relacionados nos
itens 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3 e 7.1.1.4 pelo Certificado Cadastral da Prefeitura Municipal de
Serranópolis do Iguaçu.
7.3 - A licitante que pretende se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação,
além de todos os documentos previstos no item 8.1 e seus subitens, Certidão Simplificada
expedida pela Junta Comercial ou Declaração de Enquadramento validada pela Junta
Comercial.
7.4 - Em referência às Certidões Regularidade Fiscal serão aceitas Certidões Positiva com efeito
de negativa.
7.5 - Os documentos de habilitação apresentados quando cópias deverão ser autenticadas por
tabelião ou pela Comissão de Licitações ou ainda por servidor público desta Administração
Municipal, autenticada a cópia conforme o original. Os documentos expedidos pela Internet
poderão ser apresentados em forma original ou em cópia reprográfica. Entretanto, estarão sujeitas
as verificações de sua autenticidade através de consulta realizada pela Comissão de Licitações.
7.6 - A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuir restrição em qualquer dos
documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.1.2 e seus subitens deste edital, terá sua
habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, desde que comprove a sua
regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada vencedora do
certame.
7.7 - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa e a empresa de
pequeno porte da apresentação de todos os documentos, ainda que apresente alguma restrição.
7.8 - O prazo de que trata o subitem 7.6 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e
durante o transcurso do respectivo prazo.
7.9 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no subitem 7.6, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.10 - Constituem motivos para inabilitação do licitante, ressalvada a hipótese de saneamento da
documentação prevista no item 7.6:
7.10.1 - a não apresentação da documentação exigida para habilitação;
7.10.2 - a apresentação de documentos com prazo de validade vencido, exceto no que se refere
no item 7.6;
7.10.4 - a apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal referentes à filial;
7.10.5 - a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento
de certidão;
7.10.6 - o não cumprimento dos requisitos de habilitação;
7.10.7 - a apresentação de documentos em desacordo com o exigido no presente Edital.
7.11 - Para efeito da validade das certidões, se outro prazo não constar da lei ou do próprio
documento, será considerado o lapso de 3 (três) meses entre a data de sua expedição e a data
limite para entrega dos envelopes.
7.12 - No caso de existirem, dentro do envelope n° 01, cópia de documentos, a Comissão de
Licitação poderá solicitar apresentação dos originais a qualquer tempo;
8 – PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02
8.1 - A proposta (Anexo VII) – envelope 2 – deverá vir datada e assinada pelo proponente ou seu
representante legal, contendo a razão social da empresa, número do CNPJ, endereço, telefone e
e-mail, redigida em português, preferencialmente datilografada/digitada, de forma clara, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser elaborada considerando as condições

estabelecidas neste edital e seus anexos e conter os seguintes itens e aspectos, que serão
analisados no julgamento das propostas para definição da proposta mais vantajosa para o
Programa de Desenvolvimento Industrial do Município:
8.1.1 - Relação da infra-estrutura, equipamentos e instalações necessárias ao funcionamento do
projeto global, acompanhado de orçamento;
8.1.2 - Previsão dos investimentos próprios;
8.1.3 - Previsão de geração de empregos diretos e indiretos, conforme exigido;
8.1.4 - Previsão quantitativa de matéria-prima a ser transformada, capacidade produtiva instalada
e mercado consumidor;
8.1.5 - Previsão de faturamento, de geração de tributos e retorno do investimento;
8.2 - A proposta também deverá conter o prazo de validade que não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias, contados da data da sua apresentação.
8.2.1 - Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade das
propostas, o Município poderá solicitar por escrito aos Concorrentes, uma prorrogação específica
do período de validade da Proposta. Caso o Concorrente concorde com a dilação do prazo
solicitado, não será permitido modificar a respectiva Proposta.
8.3 - Não serão aceitas propostas opcionais ou condicionais, sendo desconsideradas as propostas
que contiverem rasuras, emendas, ressalvas, borrões ou entrelinhas, que possam suscitar
dúvidas, assim como não serão consideradas as propostas que desatenderem a qualquer
exigência contida no presente Edital.
8.4 - O critério de julgamento das propostas será o de “MAIOR LANCE OU OFERTA
(PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO)”, satisfeitos todos os termos
estabelecidos neste ato convocatório.
8.5 - A apresentação de uma proposta na licitação será considerada como evidência de que a
concorrente examinou todas as especificações e demais elementos da Licitação, que os
comparou entre si e obteve da Prefeitura através de seus técnicos, informações satisfatórias sobre
qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua proposta e considera
que os elementos da licitação lhe permitem preparar uma proposta completa e totalmente
satisfatória.
8.6 - Fica entendido que as especificações e demais elementos fornecidos pela Prefeitura
Municipal são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um
documento e se omita em outro, será considerado específico e válido.
8.7 - Serão DESCLASSIFICADAS as propostas:
8.7.1 - que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação aplicável;
8.7.2 - omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento;
8.7.3 - que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas
neste edital.
8.7.4 - que não forem apresentadas de acordo com o exigido nos itens 8.1 e 8.2 e subitens.
9 – SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS
9.1 - Os envelopes de Habilitação “01” e Proposta “02”, conforme itens 5, 7 e 8, serão recebidos
no Departamento de Licitação, no Paço Municipal - Av. Santos Dumont, nº 2021 – Área Central Serranópolis do Iguaçu – PR, devendo estes ser protocolados até as 08:30 horas do dia 27 de
novembro de 2017 no setor de protocolo.
9.1.1 - O departamento de licitação e contratos somente receberá os envelopes
devidamente protocolados, no local, até a data e horário acima, sendo de responsabilidade
dos proponentes o referido protocolo. Os envelopes, somente serão recebidos através de via
postal, desde que estejam à disposição da Comissão de Licitação no DIA, HORA e LOCAL
determinados no ato convocatório.
9.1.2 - Após a data e horário estabelecidos no item 9.1, deste edital, nenhum documento e
propostas serão aceitos.
9.2 - As documentações e as propostas serão apreciadas e julgadas pela Comissão de Licitação,
que se reunirá em sessão pública no dia e hora indicados neste Edital, oportunidade em que
serão recebidos todos os envelopes (01 e 02);

9.3 - Os documentos constantes dos Envelopes 01 e os Envelopes fechados serão rubricados
pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das LICITANTES
presentes ao ato;
9.4 - Os documentos contidos no Envelope 01 serão analisados pela Comissão de Licitações, que
poderá valer-se da assessoria para julgamento da fase de habilitação, lavrando, na oportunidade,
Ata Circunstanciada, que virá assinada pela Comissão e pelos representantes presentes, e na
qual serão registradas eventuais impugnações que possam interessar ao julgamento. Os
envelopes 02 ficarão sob a guarda da Comissão até sua abertura, os quais serão colocados em
um envelope que será fechado de maneira a garantir sua inviolabilidade, com a assinatura de
todos os licitantes presentes, na aba do envelope, sendo dali retirados em data e hora a ser
marcada e oportunamente comunicada pela Comissão Permanente de Licitações com no mínimo
24 (vinte e quatro) horas de antecedência, caso não seja na mesma sessão;
9.5 - Divulgados os resultados da 1ª etapa – Fase de Habilitação –, será concedido o prazo
recursal previsto no art. 109 da Lei de licitações. Após o encerramento do referido processo
licitatório, estarão os envelopes 02 à disposição das LICITANTES efetivamente não habilitadas,
devidamente lacrados, para restituição. Os mesmos poderão ser retirados no departamento de
licitações;
9.6 - Havendo a concordância da Comissão de Licitação e de todos os proponentes, formalmente
expressa pelas assinaturas da Declaração de Renúncia, conforme modelo constante no Anexo VI,
renunciando à interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data, a
abertura dos envelopes 02 contendo a Proposta dos proponentes habilitados.
9.7 - Após a primeira fase (habilitação) não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente, devidamente formalizado e aceito pela Comissão.
9.8 - Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes, procedida à abertura dos demais
envelopes, não caberá desclassificação por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão
de fato superveniente e aceito pela Comissão.
9.9 - Na sessão de abertura do Envelope 02 das licitantes habilitadas, uma vez conferida a
inviolabilidade dos envelopes, serão eles abertos na presença das Proponentes que se fizerem
representar, os quais deverão, obrigatoriamente, rubricar todas as propostas, podendo requerer
vista dos documentos, se assim entenderem pertinente;
9.10 - Conferidos os respectivos conteúdos, serão julgadas as propostas que contenham todos os
requisitos solicitados e que satisfizerem todas as condições estabelecidas no presente edital,
sendo, desclassificadas as propostas que não atenderem aos requisitos previstos neste edital; O
Critério de julgamento e definição da proposta mais vantajosa para a política de
Desenvolvimento Industrial do Município é o de “MAIOR LANCE OU OFERTA (PROPOSTA
MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO)” e as propostas serão classificadas, pela CPL,
em ordem decrescente, sendo levados em conta e analisados os documentos em conformidade
com o item 8.1 e 8.2 do presente Edital e seus subitens, pelos seguintes critérios:
9.10.1 - Primeiro critério será o número de empregos a serem gerados;
9.10.2 - Segundo critério será a quantidade de matéria prima a ser transformada;
9.10.3 - Terceiro critério será a Comprovação de estrutura e equipamentos, sendo que quem tiver
maior estrutura poderá ser o vencedor deste critério.
9.11 - Entre as empresas classificadas, a Comissão de Licitações declarará vencedora a empresa
que apresentar o MAIOR LANCE OU OFERTA (PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A
ADMINISTRAÇÃO). Será lavrada Ata Circunstanciada do ocorrido, que virá assinada pelos
membros da comissão e pelos representantes credenciados das Proponentes.
9.12 - Divulgados os resultados da 2ª etapa – Fase de Propostas –, será concedido o prazo
recursal previsto no art. 109 da Lei de licitações, porém, havendo a concordância da Comissão de
Licitação e de todos os proponentes, formalmente expressa pelas assinaturas da Declaração de
Renúncia, conforme modelo constante no Anexo VIII, renunciando à interposição de recurso da
fase de proposta de preço, dar-se-á sequência no procedimento licitatório.
9.13 - Nas sessões de recebimento e abertura dos envelopes de documentação e proposta,
somente poderão fazer uso da palavra, rubricar documentos e propostas, apresentar
reclamações, assinar atas e manifestar intenção de interpor recursos, o representante legal da
licitante.

9.14 - Na eventualidade de todas as Proponentes serem desclassificadas em qualquer das fases
do presente certame, a Comissão de Licitação poderá fixar prazo não superior a oito dias úteis
para apresentação de nova documentação ou novas propostas, que atendam a todos os
requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, desde que seja possível o saneamento das
falhas ou omissões que deram causa à inabilitação e/ou desclassificação;
9.15 - As dúvidas que surgirem durante as sessões públicas, serão, a juízo da Comissão de
Licitação, resolvidas pôr esta, na presença dos proponentes ou deixadas para posterior
deliberação.
10 – CRITÉRIO DE DESEMPATE
10.1 - As hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, nos termos do art. 45,
§ 2º da Lei Federal nº 8.666, de 21.6.1993.
11 – RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1- Dos atos da Administração decorrentes do procedimento licitatório cabem os recursos
previstos no artigo 109 da Lei 8.666/93.
11.2- Os recursos devem observar os seguintes requisitos:
a) serem datilografados / impresso e devidamente fundamentados;
b) conter a assinatura do Representante Legal da recorrente ou de seu procurador devidamente
habilitado;
c) serem protocolados diretamente à Comissão Permanente de Licitações, dentro do prazo legal;
d) caso as licitantes interpuserem recursos administrativos através de fac-símile, deverão ser
transmitidos dentro do prazo recursal e seus originais serem entregues no prazo de 1 (um) dia útil
após a data de término do prazo recursal, sob pena de ser considerado deserto ou prejudicado.
11.3 - Os requisitos constantes no item acima também serão aplicados aos pedidos de
esclarecimentos e impugnações feitas ao edital, conforme já disposto no item 1.5 e seus subitens,
observados os prazos legais.
12 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1 - Encerrada a fase de julgamento, a Comissão classificará a proposta mais vantajosa do
objeto ao licitante vencedor e encaminhará o processo ao Sr. Prefeito Municipal para que o
homologue e adjudique.
12.2 - A Autoridade Competente Homologará o presente processo e Adjudicará a licitante cuja
proposta tenha sido considerada como substancialmente adequada aos termos do edital e que
tenha sido avaliada como a de MAIOR LANCE OU OFERTA (PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
PARA A ADMINISTRAÇÃO), desde que, tal licitante tenha sido considerado habilitado segundo os
termos e cláusulas deste Edital. Antes do término do período de validade das propostas, o
Contratante, fará publicar o resultado da Licitação notificando o licitante vencedor.
12.3 - O Prefeito se reserva o direito de, a qualquer tempo, revogar ou anular o presente processo
licitatório, nos termos do art. 49(quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte, por
razões de interesse público advindas de fato superveniente devidamente comprovado ou por atos
ilegais durante o procedimento Licitatório.
13 – CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO, CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
13.1- Esgotados os prazos e as instâncias recursais na forma do Artigo 109 da Lei régia, o
licitante cuja proposta foi homologada como vencedora, será chamado para celebrar o contrato
que integra esta licitação, mediante comunicação expressa, devendo fazê-lo no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados a partir da data em que receber a comunicação.
13.1.1 - A execução dar-se-á mediante Termo de Concessão de Direito Real de Uso a ser firmado
entre a Prefeitura e a proponente vencedora da Licitação, sendo que o objeto da licitação será
executado após assinatura do Contrato.

13.2 - Nos termos do inciso 2º do art. 64 da Lei 8.666/93, poderá a Administração, quando o
convocado se recusar a assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, no prazo
estabelecido, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, ou revogar a licitação,
independentemente da combinação estabelecida pelo art. 81 da legislação citada.
13.3 - Ao vencedor do certame que se recusar a assinar contrato, serão aplicadas as sanções
legais cabíveis, de acordo com o artigo 81 da Lei 8.666/93.
13.4 - O Contrato celebrado a partir desta licitação, em caso de inexecução total ou parcial,
poderá ser rescindido com base no artigo 77 e de acordo com o Artigo 78 e seguintes da Lei
8.666/93, a critério da Administração.
14 – DOS PRAZOS DE VALIDADE DO CONTRATO E DE INÍCIO DAS ATIVIDADES
14.1 - O prazo de validade do Termo de Concessão de Direito Real de Uso será de até 10 (dez)
anos, sendo que, a empresa vencedora deverá iniciar suas atividades em até 60 (sessenta) dias
após a assinatura do contrato.
15 – DA REVOGAÇÃO DOS INCENTIVOS
15.1 - Os incentivos previstos nesse edital serão revogados nos seguintes casos:
15.1.1 - Modificação no todo ou em parte, sem autorização do município, da destinação do projeto
utilizado para obter os benefícios da Lei;
15.1.2 - Interrupção das atividades por mais de 90 (noventa) dias, em um período de 1(um) ano;
15.1.3 - Redução do número de empregados em mais de 40% sem motivo justificado;
15.1.4 - Descumprimento das normas fiscais e meio ambiente estabelecidas pela União, Estado
ou Município;
15.1.5 - Transferência dos benefícios concedidos antes de decorridos 10(dez) anos.
15.1.6 – Também poderão ser revogados toda vez que for constatado descumprimento da Lei
Municipal nº 619/2008 de 19 de fevereiro de 2008, ainda que não expressamente previsto nesse
edital, bem como quando for constatado ameaça ou que contrarie o interesse público.
15.2 - O Termo de Concessão de Direito Real de Uso poderá ser revogado unilateralmente se a
Empresa vencedora não cumprir os prazos estabelecidos de início dos serviços e atividade e/ou
se durante o período de concessão paralisar suas atividades, e também se não mantiver os
funcionários.
15.3 - Se por qualquer circunstância a empresa beneficiada com a concessão de uso interromper
ou paralisar suas atividades, salvo em caso fortuito ou força maior, devidamente justificada,
comprovada e aceita pelo Município, romper-se-á automaticamente o Termo de Concessão de
Uso, retornando, o patrimônio cedido, ao Município, sem que subsista ao Concessionário qualquer
direito de indenização ou pagamento.
15.4 - É vedada a transferência a qualquer título, empréstimo ou locação dos incentivos e/ou
benefícios concedidos pelo Município com base na Lei Municipal nº 619/2008 e suas alterações,
sem prévia justificativa e anuência dos Poderes Executivo, sob pena de cancelamento imediato do
Termo de Concessão de Incentivo.
15.5 - Ainda constitui causa para rescisão automática da presente Concessão de Uso, a
Condenação Transitada em Julgado, de Auto de Infração, por sonegação ou falta de recolhimento
de QUALQUER TIPO DE IMPOSTO, lavrado contra a CONCESSIONÁRIA, bem como o
descumprimento de qualquer das cláusulas do Termo de Concessão de Incentivo.
15.6 - Também constitui causa para rescisão da presente Concessão de Incentivo, o não
cumprimento da proposta ofertada pela CONCESSIONÁRIA, quando da realização da
Concorrência, ou da exigência mínima exigida no Edital de Concorrência, sendo que o Município
reserva ainda o direito de anular, por ilegalidade, ou de revogar insubsistindo interesse público na
seqüência do procedimento, a presente licitação, sem que aos licitantes caiba o direito a qualquer
reclamação ou indenização.
16 – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

16.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante
todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os
propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
16.1.1 - “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou
na execução de contrato;
16.1.2 - “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
16.1.3 - “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
16.1.4 - “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou
afetar a execução do contrato;
16.1.5 - “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.
16.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um
contrato financiado pelo organismo.
16.3 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para
a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros
relacionados à licitação e à execução do contrato.
17 – DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1- Esta licitação poderá ser revogada ou anulada, nos termos do Artigo 49 da lei régia.
17.2- Não serão admitidas nesta licitação proponentes que estiverem impedidas de licitar.
17.3- A apresentação de proposta significa a aceitação dos termos desta licitação e vincula as
partes nos termos do diploma jurídico que a rege.
17.4 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e
propostas exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento, salvo condições
previstas no Art. 48 § 3º da Lei Federal 8666/93.
17.5 - Os documentos dos licitantes inabilitados não retirados do Departamento de Licitações no
prazo de 30 (trinta) dias serão inutilizados.
17.6 - Serão excluídos do certame os interessados que não atenderem as disposições deste
Edital e da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 8.666/93) e alterações.
17.7 - Esta licitação será processada e julgada com a observância do contido na Lei Federal
8.666/93.
17.8 - Além da submissão a este Edital, a Lei Municipal nº619/2008 e alterações, e a Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações, os incentivos e/ou benefícios e concessões de que trata esta
Concorrência, não exime o Concessionário do cumprimento da Legislação vigente aplicável à
espécie, especialmente a Tributária, de Proteção do Meio Ambiente e de Saúde Pública.
17.9 - O presente edital reger-se-á também pela lei complementar 123 de 14 de dezembro de
2006, artigos 42 à 45, alterações da lei complementar 147/14 e também aplicam-se as

disposições da lei municipal 619/2008 e alterações posteriores ainda que não expressamente
previstas neste edital.
17.10 - O Município se reserva o direito de anular e/ou revogar a presente Concorrência Pública,
por ilegalidade, ou insubsistindo interesse público na seqüência do procedimento, sem que caiba
aos licitantes o direito a qualquer reclamação e/ou indenização.
17.11 - Somente pessoas Jurídicas poderão participar desta licitação.
17.12 - Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1º,
da Lei nº 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da
diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º,
inciso III, da Lei nº 8.666/93.
17.13 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento.
17.14 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
17.15 - É facultado ao Município de SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, solicitar a
atualização de qualquer documento relativo a presente licitação.
17.16 - A proponente vencedora assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao
Município e terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto da
presente licitação, isentando a Prefeitura Municipal de qualquer reclamação que possa surgir em
decorrência dos mesmos.
17.17 - A fiscalização referente ao cumprimento do Termo de Concessão de Direito Real de Uso e
das obrigações da concessionária, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e
Turismo.
17.18 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local
definidos, e, republicado na Imprensa Oficial.
17.19 - O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitação e
Contratos, sito a Av. Santos Dumont, 2021, Área Central - Serranópolis do Iguaçu - PR, das 07:30
às 11:30 horas e das 13:30 às 17:30 horas do dia 24 de outubro de 2017 até o dia 27 de
novembro de 2017 ou pelo site www.serranopolis.pr.gov.br/licitacoes.
18 – FORO
18.1 - As questões decorrentes da execução deste Processo Licitatório e do Termo de Concessão
de Direito Real de Uso que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e
julgadas no Foro da Comarca de Medianeira, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
Aprovo o Edital de Concorrência Pública.
Serranópolis do Iguaçu - PR, 24 de outubro de 2017.
LUIZ CARLOS FERRI
Prefeito Municipal

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Município de Serranópolis do Iguaçu – Paraná
Licitação Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 6/2017
Objeto: CONCESSÃO DE INCENTIVOS E/OU BENEFÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
619/2008 E ALTERAÇÕES PELA LEI MUNICIPAL Nº 707/2009, DOS LOTES NºS 05 E 06 DA
QUADRA 02, SITUADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU COM
ÁREA TOTAL DE 4.450,22M², CONTENDO 01 BARRACÃO MEDINDO 1320M² COM
BANHEIROS, ESCRITÓRIO, 440M² DE PISO DE CONCRETO E FECHAMENTO EM TELHA
TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO, PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO
INDUSTRIAL DE FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, PINCÉIS E VASSOURAS.
1 – DO OBJETIVO
1.1 - Constitui objeto da presente Concorrência Pública a CONCESSÃO DE INCENTIVOS E/OU
BENEFÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 619/2008 E ALTERAÇÕES PELA LEI
MUNICIPAL Nº 707/2009, DOS LOTES NºS 05 E 06 DA QUADRA 02, SITUADOS NA ÁREA
INDUSTRIAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU COM ÁREA TOTAL DE 4.450,22M²,
CONTENDO 01 BARRACÃO MEDINDO 1320M² COM BANHEIROS, ESCRITÓRIO, 440M² DE
PISO DE CONCRETO E FECHAMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO, PARA
INSTALAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO INDUSTRIAL DE FABRICAÇÃO DE ESCOVAS,
PINCÉIS E VASSOURAS, conforme as especificações, as características e demais condições
definidas neste Edital e seus Anexos.
2 - DOS BENEFÍCIOS E INCENTIVOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO, DO PERÍODO E DA
FORMA DE CONCESSÃO
2.1 - Para a implantação e/ou instalação da Indústria de que trata esta Concorrência Pública, o
Município de Serranópolis do Iguaçu, nas condições estabelecidas, concederá como incentivo os
imóveis com as seguintes especificações:
2.1.1 - TERRENOS DOS LOTES NºS 05 E 06 DA QUADRA 02, SITUADOS NA ÁREA
INDUSTRIAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU COM ÁREA TOTAL DE 4.450,22M²,
CONTENDO 01 BARRACÃO MEDINDO 1320M² COM BANHEIROS, ESCRITÓRIO, 440M² DE
PISO DE CONCRETO E FECHAMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO, PARA
INSTALAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO INDUSTRIAL DE FABRICAÇÃO DE ESCOVAS,
PINCÉIS E VASSOURAS.
2. 2 - Os imóveis serão concedidos ao interessado vencedor através de Termo de Concessão de
Direito Real de Uso, pelo prazo de 10 (dez) anos.
2.3 - O Município também concederá a titulo de incentivo os seguintes benefícios:
a) Isenção da Taxa de licença para localização do estabelecimento, bem como renovação anual;
b) Isenção do Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), por um prazo de 5
anos;
c) Isenção do ITBI – Imposto Transmissão de Bens imóveis.
2.3.1 - A empresa beneficiada com os incentivos que não cumprir com a finalidade da lei e da
presente concessão, se obrigarão a restabelecer os valores isentados por lançamentos de ofício e
cobrados com os respectivos acréscimos legais.
2.4 - Os Serviços prestados pela municipalidade na forma de incentivo, deverão estar explicitados
no Termo de Concessão de Direito Real de Uso, cujo valor faz parte do incentivo ora proposto.

2.5 - A empresa deverá prover por sua conta todas as melhorias no imóvel concedido,
necessários para o seu funcionamento e ainda as tarifas de água e luz ficarão por conta da
empresa.
2.6 - A empresa vencedora deverá gerar, inicialmente, 10 (dez) empregos com carteira assinada e
ter uma taxa de crescimento anual de um emprego, sendo que, ao final do décimo ano deverá ter
10 (dez) empregados legalmente registrados.
2.7 - Os bens concedidos nas condições da lei municipal não poderão ser alienados ou
permutados pela empresa beneficiada, sem autorização do Poder Executivo, antes de decorridos
10 (dez) anos da data de assinatura do contrato, devendo essa cláusula constar dos respectivos
instrumentos legais.
2.7.1 - A empresa beneficiada não poderá efetuar a transferência dos benefícios concedidos
através de programa, antes do prazo de 10 (dez) anos da assinatura do contrato, exceto com
devida aprovação do Poder Executivo Municipal, através de requerimento a Comissão Especial de
Planejamento, Implantação e Acompanhamento Empresarial.
2.8 - A empresa concessionária deverá realizar seguro das benfeitorias constando como
beneficiário o município de Serranópolis do Iguaçu, devendo comprovar esta obrigação através do
envio da Apólice ou sua cópia a Secretaria de Indústria, comércio e turismo.
2.9 - A fiscalização referente ao cumprimento do Termo de Concessão de Direito Real de Uso e
das obrigações da concessionária, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e
Turismo.
2.10 - Findo o período estabelecido para Concessão de Direito Real de Uso, e uma vez nesta
cumpridas as condições da concessão previstas em Lei, fica o Município obrigado a promover a
doação definitiva à empresa Concessionária, mediante escritura pública.
2.10.1 - Para receber em doação definitiva, a empresa Concessionária deverá ao final dos 10
(dez) anos contar com no mínimo 10 (dez) funcionários registrados.
3 – DOS PRAZOS DE VALIDADE DO CONTRATO E DE INÍCIO DAS ATIVIDADES
3.1 - O prazo de validade do Termo de Concessão de Direito Real de Uso será de até 10 (dez)
anos, sendo que, a empresa vencedora deverá iniciar suas atividades em até 60 (sessenta) dias
após a assinatura do contrato.

ANEXO II
A Comissão de Licitação do Município de Serranópolis do Iguaçu – Paraná
Licitação Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 6/2017
Objeto: CONCESSÃO DE INCENTIVOS E/OU BENEFÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
619/2008 E ALTERAÇÕES PELA LEI MUNICIPAL Nº 707/2009, DOS LOTES NºS 05 E 06 DA
QUADRA 02, SITUADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU COM
ÁREA TOTAL DE 4.450,22M², CONTENDO 01 BARRACÃO MEDINDO 1320M² COM
BANHEIROS, ESCRITÓRIO, 440M² DE PISO DE CONCRETO E FECHAMENTO EM TELHA
TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO, PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO
INDUSTRIAL DE FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, PINCÉIS E VASSOURAS.
CREDENCIAMENTO
A licitante ____________________________, inscrita no CNPJ/MF ou CPF sob nº
_________________, estabelecida na ____________________, nº ___ - Bairro _________
Município de _________ - Estado ___, neste ato representada pelo(s) sócio(s), Sr.
_________________________, inscrito no RG sob o nº ____________________ e no CPF/MF
sob o nº ________________________, residente na ____________________, nº ___ - Bairro
_________ Município de _________ - Estado ___, pelo presente instrumento de mandato,
nomeia e constitui, seu(s) Procurador(s) o Senhor (s) _________________________, inscrito no
RG sob o nº ____________________ e no CPF/MF sob o nº ________________________,
residente na ____________________, nº ___ - Bairro _________ Município de _________ Estado ___, a quem confere(m) amplos poderes para participar do procedimento licitatório, sob a
modalidade Concorrência nº 6/2017, instaurado por este Município e na qualidade de
representante legal, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao
direito de interposição de Recurso.
_____________________, ___ de _______ de 2017.

_________________________________
(Nome completo por extenso do representante legal da licitante,
apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos)
(assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação junto com original ou cópia autenticada
do RG e CPF do procurador

ANEXO III
A Comissão de Licitação do Município de Serranópolis do Iguaçu – Paraná
Licitação Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 6/2017
Objeto: CONCESSÃO DE INCENTIVOS E/OU BENEFÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
619/2008 E ALTERAÇÕES PELA LEI MUNICIPAL Nº 707/2009, DOS LOTES NºS 05 E 06 DA
QUADRA 02, SITUADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU COM
ÁREA TOTAL DE 4.450,22M², CONTENDO 01 BARRACÃO MEDINDO 1320M² COM
BANHEIROS, ESCRITÓRIO, 440M² DE PISO DE CONCRETO E FECHAMENTO EM TELHA
TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO, PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO
INDUSTRIAL DE FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, PINCÉIS E VASSOURAS.
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES
A licitante ____________________________, inscrita no CNPJ/MF ou CPF sob nº
_________________, estabelecida na ____________________, nº ___ - Bairro _________
Município de _________ - Estado ___, neste ato representada pelo(s) sócio(s), Sr.
_________________________, inscrito no RG sob o nº ____________________ e no CPF/MF
sob o nº ________________________, residente na ____________________, nº ___ - Bairro
_________ Município de _________ - Estado ___, DECLARA, para fins do disposto no inciso V,
do art. 27, da Lei. nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro
de 1999, que não emprega menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14(catorze) anos de idade.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:
Sim ( ) Quantos ( ) Não ( ).
Por ser verdade, firmamos o presente.
_____________________, ___ de _______ de 2017.

_________________________________
(Nome completo por extenso do representante legal da licitante,
apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos)
(assinatura e carimbo do CNPJ)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida, preferencialmente, em papel timbrado da licitante.

ANEXO IV
A Comissão de Licitação do Município de Serranópolis do Iguaçu – Paraná
Licitação Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 6/2017
Objeto: CONCESSÃO DE INCENTIVOS E/OU BENEFÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
619/2008 E ALTERAÇÕES PELA LEI MUNICIPAL Nº 707/2009, DOS LOTES NºS 05 E 06 DA
QUADRA 02, SITUADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU COM
ÁREA TOTAL DE 4.450,22M², CONTENDO 01 BARRACÃO MEDINDO 1320M² COM
BANHEIROS, ESCRITÓRIO, 440M² DE PISO DE CONCRETO E FECHAMENTO EM TELHA
TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO, PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO
INDUSTRIAL DE FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, PINCÉIS E VASSOURAS.
DECLARAÇÃO DE CONCORDANCIA E ACEITAÇÃO, IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO
A licitante ____________________________, inscrita no CNPJ/MF ou CPF sob nº
_________________, estabelecida na ____________________, nº ___ - Bairro _________
Município de _________ - Estado ___, neste ato representada pelo(s) sócio(s), Sr.
_________________________, inscrito no RG sob o nº ____________________ e no CPF/MF
sob o nº ________________________, residente na ____________________, nº ___ - Bairro
_________ Município de _________ - Estado ___, DECLARA, sob as penas da lei, e para os
devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a
modalidade de Concorrência N.º 6/2017, instaurado por este Município, que:
1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores
que o inabilite para participar de certames licitatórios;
2 - Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento
de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade da entrega e que concorda e
aceita todas as condições estabelecidas no edital de licitação;
3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração
Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
_____________________, ___ de _______ de 2017.

_________________________________
(Nome completo por extenso do representante legal da licitante,
apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos)
(assinatura e carimbo do CNPJ)

ANEXO V
A Comissão de Licitação do Município de Serranópolis do Iguaçu – Paraná
Licitação Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 6/2017
Objeto: CONCESSÃO DE INCENTIVOS E/OU BENEFÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
619/2008 E ALTERAÇÕES PELA LEI MUNICIPAL Nº 707/2009, DOS LOTES NºS 05 E 06 DA
QUADRA 02, SITUADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU COM
ÁREA TOTAL DE 4.450,22M², CONTENDO 01 BARRACÃO MEDINDO 1320M² COM
BANHEIROS, ESCRITÓRIO, 440M² DE PISO DE CONCRETO E FECHAMENTO EM TELHA
TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO, PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO
INDUSTRIAL DE FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, PINCÉIS E VASSOURAS.
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO
A licitante ____________________________, inscrita no CNPJ/MF ou CPF sob nº
_________________, estabelecida na ____________________, nº ___ - Bairro _________
Município de _________ - Estado ___, neste ato representada pelo(s) sócio(s), Sr.
_________________________, inscrito no RG sob o nº ____________________ e no CPF/MF
sob o nº ________________________, residente na ____________________, nº ___ - Bairro
_________ Município de _________ - Estado ___, DECLARA, especialmente para a licitação sob
a modalidade de Concorrência N.º 6/2017, instaurado por este Município, que não possui
vedações legais decorrentes do exercício de cargos públicos e de inexistência de grau de
parentesco impeditivo com agentes políticos, no exercício do mandato, e servidores ou
empregados públicos, investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento do poder
executivo do Município de Serranópolis do Iguaçu, em observância a súmula vinculante nº13 do
STF, Acordão nº2745/10 – TCE-PR e art.9º da lei8.666/93.
_____________________, ___ de _______ de 2017.

_________________________________
(Nome completo por extenso do representante legal da licitante,
apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos)
(assinatura e carimbo do CNPJ)

ANEXO VI
A Comissão de Licitação do Município de Serranópolis do Iguaçu – Paraná
Licitação Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 6/2017
Objeto: CONCESSÃO DE INCENTIVOS E/OU BENEFÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
619/2008 E ALTERAÇÕES PELA LEI MUNICIPAL Nº 707/2009, DOS LOTES Nº S 05 E 06 DA
QUADRA 02, SITUADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU COM
ÁREA TOTAL DE 4.450,22M², CONTENDO 01 BARRACÃO MEDINDO 1320M² COM
BANHEIROS, ESCRITÓRIO, 440M² DE PISO DE CONCRETO E FECHAMENTO EM TELHA
TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO, PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO
INDUSTRIAL DE FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, PINCÉIS E VASSOURAS.

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA - HABILITAÇÃO

A licitante ____________________________, inscrita no CNPJ/MF ou CPF sob nº
_________________, estabelecida na ____________________, nº ___ - Bairro _________
Município de _________ - Estado ___, participante da licitação sob a modalidade de
Concorrência N.º 6/2017, instaurado por este Município, abaixo assinada por seu representante
credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de
1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão
de Licitação, que julgou os documentos de habilitação e concordando com o prosseguimento do
procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta dos proponentes
habilitados na fase de habilitação.
_____________________, ___ de _______ de 2017.

_________________________________
(Nome completo por extenso do representante legal da licitante,
apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos)
(assinatura e carimbo do CNPJ)

ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA
A Comissão de Licitação do Município de Serranópolis do Iguaçu – Paraná
Licitação Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 6/2017
Objeto: CONCESSÃO DE INCENTIVOS E/OU BENEFÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
619/2008 E ALTERAÇÕES PELA LEI MUNICIPAL Nº 707/2009, DOS LOTES Nº S 05 E 06 DA
QUADRA 02, SITUADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU COM
ÁREA TOTAL DE 4.450,22M², CONTENDO 01 BARRACÃO MEDINDO 1320M² COM
BANHEIROS, ESCRITÓRIO, 440M² DE PISO DE CONCRETO E FECHAMENTO EM TELHA
TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO, PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO
INDUSTRIAL DE FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, PINCÉIS E VASSOURAS.
A licitante ____________________________, inscrita no CNPJ/MF ou CPF sob nº
_________________, estabelecida na ____________________, nº ___ - Bairro _________
Município de _________ - Estado ___, Telefone ___________ e-mail ____________________,
propõe ao Município de Serranópolis do Iguaçu a execução do constante no objeto do edital de
Concorrência Nº 6/2017 e vem apresentar e submeter à apreciação os documentos em anexo
conforme exigido no item 8.1 do edital:
O período de concessão é pelo prazo de até 10 (dez) anos.
O prazo de validade da proposta será de ______ dias, a partir da data limite de apresentação das
propostas.
A empresa se compromete em cumprir as exigências da concessão, conforme consta no edital.
Proponho-me a executar o contrato obedecendo ao edital de licitação.
_____________________, ___ de _______ de 2017.

_________________________________
(Nome completo por extenso do representante legal da licitante,
apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos)
(assinatura e carimbo do CNPJ)

ANEXO VIII
A Comissão de Licitação do Município de Serranópolis do Iguaçu – Paraná
Licitação Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 6/2017
Objeto: CONCESSÃO DE INCENTIVOS E/OU BENEFÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
619/2008 E ALTERAÇÕES PELA LEI MUNICIPAL Nº 707/2009, DOS LOTES NºS 05 E 06 DA
QUADRA 02, SITUADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU COM
ÁREA TOTAL DE 4.450,22M², CONTENDO 01 BARRACÃO MEDINDO 1320M² COM
BANHEIROS, ESCRITÓRIO, 440M² DE PISO DE CONCRETO E FECHAMENTO EM TELHA
TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO, PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO
INDUSTRIAL DE FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, PINCÉIS E VASSOURAS.
DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA - PROPOSTA

A licitante ____________________________, inscrita no CNPJ/MF ou CPF sob nº
_________________, estabelecida na ____________________, nº ___ - Bairro _________
Município de _________ - Estado ___, participante da licitação sob a modalidade de
Concorrência N.º 6/2017, instaurado por este Município, abaixo assinada por seu representante
credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº8.666/93, de 21 de junho de
1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão
de Licitação, que julgou a proposta e concordando com o prosseguimento do procedimento
licitatório.
_____________________, ___ de _______ de 2017.

_________________________________
(Nome completo por extenso do representante legal da licitante,
apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos)
(assinatura e carimbo do CNPJ)

ANEXO IX
MINUTA DO CONTRATO ____/2017
TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO
IGUAÇU E A EMPRESA ___________.
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, com sede na
Avenida Santos Dumont, 2021, Área Central, na Cidade de Serranópolis do Iguaçu, Estado do
Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob n° 01.613.052/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Senhor LUIZ CARLOS FERRI, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF
sob nº. 523.948.839-87 e RG sob nº 3.036.835-5, doravante designado CONCEDENTE de um
lado e, de outro a Empresa ________________, estabelecida na Cidade de
___________________, Estado do ______, inscrita no CNPJ/MF sob n° _____________, neste
ato representada pelo senhor, _______________, portador da Cédula de Identidade RG n.
______________ e do CPF sob n. __________, ao fim assinada, doravante designada
CONCESSIONÁRIA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações
subseqüentes, ajustam o presente Termo De Concessão De Direito Real De Uso, em
conformidade com o Edital de Concorrência Pública nº. 006/2017, e mediante as seguintes
cláusulas e condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO, DOS BENEFÍCIOS E INCENTIVOS CONCEDIDOS
PELO MUNICÍPIO, DO PERÍODO E DA FORMA DE CONCESSÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constitui objeto do presente Contrato a CONCESSÃO DE INCENTIVOS
E/OU BENEFÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 619/2008 E ALTERAÇÕES PELA LEI MUNICIPAL
S
Nº 707/2009, DOS LOTES Nº 05 E 06 DA QUADRA 02, SITUADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DE
SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU COM ÁREA TOTAL DE 4.450,22M², CONTENDO 01 BARRACÃO
MEDINDO 1320M² COM BANHEIROS, ESCRITÓRIO, 440M² DE PISO DE CONCRETO E FECHAMENTO
EM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO, PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO
INDUSTRIAL DE FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, PINCÉIS E VASSOURAS, conforme as especificações, as
características e demais condições definidas no Edital Concorrência Pública nº. 006/2017 e seus
Anexos, neste contrato, e na Lei Municipal nº 619/2008 de 19 de fevereiro de 2008 e alterações
posteriores, e ainda com respaldo na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para a implantação e/ou instalação da Indústria de que trata o objeto
deste contrato, o Município de Serranópolis do Iguaçu, nas condições estabelecidas, concederá
como incentivo à empresa _______________ aqui denominada CONCESSIONÁRIA, os imóveis
com as seguintes especificações:
I - TERRENOS DOS LOTES NºS 05 E 06 DA QUADRA 02, SITUADOS NA ÁREA INDUSTRIAL
DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU COM ÁREA TOTAL DE 4.450,22M², CONTENDO 01
BARRACÃO MEDINDO 1320M² COM BANHEIROS, ESCRITÓRIO, 440M² DE PISO DE
CONCRETO E FECHAMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO, PARA
INSTALAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO INDUSTRIAL DE FABRICAÇÃO DE ESCOVAS,
PINCÉIS E VASSOURAS.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os imóveis serão concedidos ao interessado vencedor através de
Termo de Concessão de Direito Real de Uso, pelo prazo de 10 (dez) anos.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Município também concederá a titulo de incentivo os seguintes
benefícios:
I - Isenção da Taxa de licença para localização do estabelecimento, bem como renovação anual;
II - Isenção do Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), por um prazo de 5
anos;

III - Isenção do ITBI – Imposto Transmissão de Bens imóveis.
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa beneficiada com os incentivos não cumprir com a
finalidade da lei e da presente concessão, se obrigará a restabelecer os valores isentados por
lançamentos de ofício e cobrados com os respectivos acréscimos legais.
PARÁGRAFO QUINTO - A empresa deverá prover por sua conta todas as melhorias no imóvel
concedido, necessários para o seu funcionamento e ainda as tarifas de água e luz ficarão por
conta da empresa.
PARÁGRAFO SÉXTO - A empresa deverá gerar, inicialmente, ____ (______) empregos com
carteira assinada e ter uma taxa de crescimento anual de um emprego, sendo que, ao final do
décimo ano deverá ter ____ (______) empregados legalmente registrados.
PARÁGRAFO SETIMO - Os bens concedidos nas condições da lei municipal não poderão ser
alienados ou permutados pela empresa beneficiada, sem autorização do Poder Executivo, antes
de decorridos 10 (dez) anos da data de assinatura do contrato, devendo essa cláusula constar dos
respectivos instrumentos legais.
PARÁGRAFO OITAVO - A empresa beneficiada não poderá efetuar a transferência dos
benefícios concedidos através de programa, antes do prazo de 10 (dez) anos da assinatura do
contrato, exceto com devida aprovação do Poder Executivo Municipal, através de requerimento a
Comissão Especial de Planejamento, Implantação e Acompanhamento Empresarial.
PARÁGRAFO NONO - A empresa concessionária deverá realizar seguro das benfeitorias
constando como beneficiário o município de Serranópolis do Iguaçu, devendo comprovar esta
obrigação através do envio da Apólice ou sua cópia a Secretaria de Indústria, comércio e turismo.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Findo o período estabelecido para Concessão de Direito Real de Uso, e
uma vez nesta cumpridas as condições da concessão previstas na Lei Municipal nº 619/2008, fica
o Município obrigado a promover a doação definitiva à empresa Concessionária, mediante
escritura pública. Para receber em doação definitiva, a empresa Concessionária deverá ao final
dos 10 (dez) anos contar com no mínimo 10 (dez) funcionários registrados.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS DE VALIDADE DO CONTRATO E DE INÍCIO DAS
ATIVIDADES
O prazo de validade do Termo de Concessão de Direito Real de Uso será de até 10 (dez) anos,
sendo que, a empresa deverá iniciar suas atividades em até 60 (sessenta) dias após a assinatura
do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVOGAÇÃO DOS INCENTIVOS
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os incentivos previstos nesse edital serão revogados nos seguintes
casos:
I - Modificação no todo ou em parte, sem autorização do município, da destinação do projeto
utilizado para obter os benefícios da Lei;
II - Interrupção das atividades por mais de 90 (noventa) dias, em um período de 1(um) ano;
III - Redução do número de empregados em mais de 40% sem motivo justificado;
IV - Descumprimento das normas fiscais e meio ambiente estabelecidas pela União, Estado ou
Município;
V - Transferência dos benefícios concedidos antes de decorridos 10(dez) anos.
VI – Também poderão ser revogados toda vez que for constatado descumprimento da Lei
Municipal nº 619/2008 de 19 de fevereiro de 2008, ainda que não expressamente previsto nesse
edital, bem como quando for constatado ameaça ou que contrarie o interesse público.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Termo de Concessão de Direito Real de Uso poderá ser revogado
unilateralmente se a Empresa vencedora não cumprir os prazos estabelecidos de início dos
serviços e atividade e/ou se durante o período de concessão paralisar suas atividades, e também
se não mantiver os funcionários.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Se por qualquer circunstância a empresa beneficiada com a
concessão de uso interromper ou paralisar suas atividades, salvo em caso fortuito ou força maior,
devidamente justificada, comprovada e aceita pelo Município, romper-se-á automaticamente o
Termo de Concessão de Uso, retornando, o patrimônio cedido, ao Município, sem que subsista ao
Concessionário qualquer direito de indenização ou pagamento.
PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a transferência a qualquer título, empréstimo ou locação dos
incentivos e/ou benefícios concedidos pelo Município com base na Lei Municipal nº 619/2008 e
suas alterações, sem prévia justificativa e anuência dos Poderes Executivo, sob pena de
cancelamento imediato do Termo de Concessão de Incentivo.
PARÁGRAFO QUINTO - Ainda constitui causa para rescisão automática da presente Concessão
de Uso, a Condenação Transitada em Julgado, de Auto de Infração, por sonegação ou falta de
recolhimento de QUALQUER TIPO DE IMPOSTO, lavrado contra a CONCESSIONÁRIA, bem
como o descumprimento de qualquer das cláusulas do presente Termo de Concessão de
Incentivo.
PARÁGRAFO SEXTO - Também constitui causa para rescisão da presente Concessão de
Incentivo, o não cumprimento da proposta ofertada pela CONCESSIONÁRIA, quando da
realização da Concorrência, ou da exigência mínima exigida no Edital de Concorrência, sendo que
o Município reserva ainda o direito de anular, por ilegalidade, ou de revogar insubsistindo
interesse público na seqüência do procedimento, a presente licitação, sem que aos licitantes caiba
o direito a qualquer reclamação ou indenização.
CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização referente ao cumprimento do Termo de Concessão de
Direito Real de Uso e das obrigações da concessionária, ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Indústria, Comércio e Turismo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONCESSIONÁRIA faculta desde já ao Município, através de seu
representante (Secretário de Indústria, Comércio e Turismo, juntamente com a Comissão Especial
de Planejamento, Implantação e Acompanhamento empresarial), a vistoriar e/ou examinar as
exigências constante do presente termo, quando este achar ou entender necessário bem como
apresentar a documentação necessária para a verificação da situação legal dos funcionários e da
empresa.
CLÁUSULA QUINTA - São de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA os encargos
trabalhistas, sociais e previdenciários decorrentes da contratação de empregados, não havendo
nenhum vínculo de natureza trabalhista entre estes e a CONCEDENTE.
CLÁUSULA SEXTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto
padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto
contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
A) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou
na execução de contrato;

B) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
C) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer
preços em níveis artificiais e não-competitivos;
D) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a
execução do contrato;
E) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (II) atos cuja
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre
uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento,
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da
execução um contrato financiado pelo organismo.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante
vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o
contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - O presente TERMO DE INCENTIVO reger-se-á, no que couberem, pelas
normas da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, suas alterações posteriores e da Lei 619/2008 e
alterações posteriores, bem como pelas normas do Edital e Contratos de Concessões, não
eximindo o Concessionário do cumprimento da Legislação vigente aplicável à espécie,
especialmente a Tributária, de Proteção do Meio Ambiente e de Saúde Pública.
CLÁUSULA OITAVA - As questões decorrentes da execução do presente Termo de Concessão
de Direito Real de Uso que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e
julgadas no Foro da Comarca de Medianeira, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja. E por assim estarem às partes de pleno acordo com as cláusulas e
condições acima estipuladas, assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo.
Serranópolis do Iguaçu, ___de _____ de 2017.

MUN. DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU
LUIZ CARLOS FERRI
CONCEDENTE

Testemunhas:

(EMPRESA)
(REPRESENTANTE)
CONCESSIONÁRIA

