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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020-PMC
O Município de Camboriú, Estado de Santa Catarina, através da Secretaria da Administração, torna público para
conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a Licitação Pública, na modalidade de Concorrência, tipo
MELHOR TÉCNICA, para concessão de direito real de uso de imóveis de propriedade do Município de Camboriú, para
instalação de indústrias, visando o desenvolvimento social-econômico da cidade.
Se nos dias supracitados não houver expediente, a habilitação prévia e a abertura dos envelopes referentes a esta
licitação, serão realizadas no primeiro dia útil que se seguir, nos mesmos horários e prazos.
Os envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA serão recebidos até às 14:00hs do dia 10 (dez) de Março de 2020, na
sala de reuniões do Departamento de Compras da Secretaria da Administração.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Camboriú – no Depto. de Compras,da Secretaria
da Administração sito a Rua: Getulio Vargas, 77 Centro ou pelo Fone/Fax (047) 3365 9500-Ramal-9525.
1 - DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto da presente licitação, a concessão de direito real de uso de imóveis de propriedade do
Município de Camboriú, para instalação de indústrias, visando o desenvolvimento social-econômico da
cidade, de acordo com a política de incentivos estabelecidos na Lei Municipal 961/1993.
1.2 – Lote 01: Área de terra localizada no Distrito Industrial do Município de Camboriú, medindo 4.086,63 m²,
representada pela ÁREA 47, conforme planta constante no Anexo XI deste Edital.
1.3 – Lote 02: Área de terra localizada no Distrito Industrial do Município de Camboriú, medindo 2.561,24 m²,
representada pela ÁREA 7, conforme planta constante no Anexo XI deste Edital.
2 - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS
2.1 - São partes integrantes do presente Edital:
2.1.1 Minuta do Termo de Concessão;
2.1.2 Termo de Referência;
2.1.3 Modelo de Carta Consulta;
2.1.4 Plantas das áreas a serem concedidas;
2.1.5 Todos os demais Anexos.
3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Serão admitidas a participar desta licitação, somente pessoas jurídicas legalmente constituídas, cujo objeto social
conste da similaridade no ramo industrial pertinente ao objeto licitado e desde que comprovem habilitação jurídica,
regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, inadmitindo-se a qualquer forma
de consórcio.
3.2 - Não será admitida a participação das empresas ou empreendimentos que, nos últimos 10 (dez) anos, tenham sido
beneficiadas com incentivos fiscais e/ou econômicos no Município e não tenham adimplido os compromissos
assumidos.
3.3 - Empresas em expansão no Distrito Industrial poderão requerer a Concessão de uso desde que satisfeitas as
seguintes condições:
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3.3.1 - a área de expansão seja comprovadamente fundamental para o empreendimento em termos de sua
produtividade, e ou inovação tecnológica e ou estabelecimento definitivo; e

3.3.2 - a empresa deve respeitar as leis vigentes previsto no regime urbanístico equivalente, plano diretor municipal,
assim como as (NBRs) Normas Regulamentadoras Brasileiras pertinentes.
4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
4.1 - A participação do processo dar-se-á pela apresentação, até hora e data definidas neste Edital, de 02 (dois)
envelopes opacos, lacrados, cada um deles contendo a identificação do proponente, trazendo na sua parte fronteiriça a
seguinte identificação:
4.1.1 - No envelope nº. 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
CONCORRÊNCIA 001/2020-PMC
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE
4.1.2 - No envelope nº. 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
CONCORRÊNCIA 001/2020-PMC
PROPOSTA E CARTA CONSULTA
IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE
5 - DA HABILITAÇÃO
5.1 - Com base no capítulo anterior, obedecendo a forma e ao prazo previsto para a entrega dos envelopes, serão
estes documentos, em uma única via, a serem apresentados, preferencialmente, em formado 210 x 297mm.,
encadernados com lombada, garras ou grampos, ou mola espiral; com capa descrevendo a razão social, o nº da
Licitação e seu objeto resumido; índice dos documentos com as páginas correspondentes enumeradas de 1/n a n/n, na
seqüência a seguir, de forma a permitir maior rapidez na conferência e exame pertinente, a serem apresentados num
único envelope, e nas condições a saber:
5.1.1 - Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
5.1.1.1 - Prova de Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou
5.1.1.2 - Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e atualizado, com sua última alteração e
consolidação, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, ou
5.1.1.3 - Inscrição no órgão competente, do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, com identificação da diretoria
em exercício, ou
5.1.1.4 - 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 exigir.
5.1.1.4.1No Ato Constitutivo da empresa licitante, deverá estar
atividade industrial.

comprovado, dentre

seus os objetivos sociais a

5.1.2 - Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
5.1.2.1 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
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5.1.2.2- Prova de regularidade para com:
5.1.2.2.1 A Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais conjunta com a Certidão
Quanto à Dívida Ativa da União, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal, unificada com a Certidão
Negativa de Débito com o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei,
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – conforme Portaria MF nº 358, de 5 de setembro de 2014);
5.1.2.2.2 A Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda
Estadual);
5.1.2.2.3 A Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda
Municipal).
5.1.2.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de
Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n° 8.036, de 11 de maio
de 1990;
5.1.2.2.5 CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) – 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.”(NR).
5.1.3 - Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
5.1.3.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.
5.1.3.1.1 Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciario de Santa Catarina, a partir de 1º de
Abril de 2019, as certidões dos modelos “cível” e “falência e concordata e recuperação judicial” deverão ser
solicitadas tanto no sistema EPROC quando no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas
conjuntamente caso contrário não terão validade
5.1.3.2 – Demonstração Financeira, conforme Anexo III, comprovando ser detentora da seguinte situação
financeira:
Ativo Circulante
Liquidez Corrente = ------------------------ = igual ou superior a 1,00.
Passivo Circulante
Passivo Exigível+ passivo Circulante
Endividamento = ---------------------------- = igual ou inferior a 0,40.
Ativo Total;
5.2 - Todos os documentos exigidos no subitem 5.1, deverão estar com prazo de validade em vigor na data prevista
para a abertura dos envelopes "HABILITAÇÃO". As Certidões ou Atestados sem a indicação do prazo de validade e
os que não são constados desta exigibilidade no Edital, serão considerados para esta Licitação, válidos por 06 (seis)
meses, contados da sua emissão, em conformidade com os emitidos pela Fazenda Federal, pelo princípio da analogia,
previsto no art. 4° da Lei de Introdução do Código Civil.
5.3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser acondicionados em envelopes lacrados de modo a
preservar a sua inviolabilidade E DEVERÃO ESTAR.
5.4 – FORA DOS ENVELOPES, deverá ser entregue a carta de credenciamento do representante legal da proponente
para a presente licitação, em papel timbrado da empresa, com a indicação do nome e cargo do agente legal
autorizador, no caso do representante não ser pessoa integrante da Diretoria, podendo utilizar o modelo do “Anexo IV”.
5.4.1 - Considera-se como representante legal, qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante apresentação
dos seguintes documentos: procuração pública, ou documento expedido pela proponente, com assinatura devidamente
identificada e reconhecida por cartório, sendo que, ambos os documentos deverão outorgar expressamente, poderes
que o autorize o portador representar a licitante e tomar por ela todas e quaisquer deliberações atinentes a esta
licitação.
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5.5 - Os documentos exigidos nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Cartório competente, por qualquer processo de cópia autenticada por funcionário do
departamento de Compras e Licitações da municipalidade ou mediante publicação em órgão da imprensa oficial, não
sendo aceitas cópias ilegíveis, documentos cujas datas estejam rasuradas, sendo que a Comissão de Licitação se
reserva no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessária sua apresentação para
dirimir qualquer dúvida decorrente do presente processo licitatório.
5.6 - Não será habilitada, a empresa que:
5.6.1 - faltar com algum documento exigido neste edital.
5.6.2 - tenha demonstrado desempenho operacional insatisfatório em outras administrações públicas, devidamente
comprovado mediante documento expresso e assinado por autoridade competente, ou ainda, demonstrado em contrato
celebrado com esta Administração Pública.
5.6.3 - por qualquer razão, esteja declarada inidônea ou punida com suspensão do direito de licitar ou contratar com a
Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no
Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou.
5.6.4 - Não apresente condições jurídicas e fiscais, econômico-financeiras ou técnicas, para atender ao objeto da
presente licitação.
5.6.5 - Eventualmente, tenha faltado, de forma relevante, com alguma condição legal ou editalícia, devidamente
justificada pela Comissão de Licitação, ou que prejudique a boa interpretação e aos princípios constitucionais e
licitatórios, na escolha da proposta mais vantajosa para a administração, nos termo do art. 3o da Lei Federal nº. 8.666,
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
5.6.6 – deixe de apresentar até hora e data, conforme previstas neste Edital, a documentação exigida para a
Habilitação; e
5.6.7 – participe em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
5.7 – A licitante deverá apresentar declaração de cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da
República federativa do Brasil, de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da lei 8.666/1993, acrescido pela Lei
9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser utilizado o modelo “Anexo VII”, declarando que a licitante
5.8 – A licitante deverá apresentar declaração de idoneidade, comprovando que não tenha sido declarada inidônea
para licitar ou contratar com a Administração Pública, podendo ser utilizado o modelo “Anexo V”.
5.9 – A licitante deverá apresentar declaração atestando que a empresa não possui em seu quadro societário servidor
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento a LDO
(pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e
assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO, comprovadas pelo proponente), podendo utilizar o modelo
do “Anexo VIII”
5.10 – As Certidões negativas de débito fiscal e trabalhista poderão ser fornecidas, mediante documentação obtida via
Internet (on-line), e suas validades ficarão condicionadas à apresentação sob a forma original impressa (sem ser cópia),
e que esta forma de comprovação (via internet), esteja prevista em regulamentação própria, do órgão declarante.
5.11 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da
licitante com número do CNPJ-MF e endereço respectivo, observando que:
5.11.1 se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
5.11.2 se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; e
5.11.3 se a licitante for a matriz e a atividade for exercida pela filial, os documentos deverão ser apresentados em
nome da matriz e da filial, simultaneamente;
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5.11.3.1 serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
5.12 – É Obrigatória a apresentação dos Anexos III, IV, e VII, descritos neste edital, que deverão constar do Envelope
da Documentação, sob pena de Inabilitação da Empresa.
5.13 – O Termo de Renuncia é opcional, podendo utilizar o modelo do “Anexo VI”.
6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E CARTA CONSULTA
6.1 - O proponente deverá apresentar carta consulta, nos moldes do Anexo I, em duas vias digitadas, com linguagem
clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datadas e assinadas, contendo as informações
que abaixo seguem:
6.1.1 - Projeto Básico contendo Implantação, Arquitetura, Circulações, Pátio de Manobras e/ou estacionamento de
veículos de carga e de passeio e indicações: de Drenagem de Águas Pluviais, da Terraplenagem, da Pavimentação, da
Entrada de Energia Elétrica, da Entrada de Água Potável e do(s) Reservatório(s), com quadro de áreas estimadas de
construção, cobertas e descobertas, coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação do terreno e recuos da
edificação em relação às divisas, elementos necessários e suficientes para a análise e apreciação pela PREFEITURA,
da edificação proposta, de modo que a área em questão não seja subutilizada.
6.2 O proponente deverá apresentar simultaneamente a Metodologia da Proposta, elaborada de acordo com o Anexo
II – Diretrizes para a elaboração da Metodologia de Execução, contendo:
a) Apresentação do histórico da licitante;
b) Apresentação do empreendimento proposto, caracterizando as atividades principais que serão desenvolvidas pela
Concessionária, sem prejuízo de indicação de atividades potenciais que possam vir a ser conjunta ou alternativamente
desenvolvidas no imóvel;
c) Cronograma detalhado de todos os serviços e atividades envolvidas na implantação do empreendimento, desde a
mobilização até as entregas parciais e definitiva, dentro do menor prazo viável, e da melhor maneira a atender a
população beneficiada, incluindo proposta de prazo de início da atividade industrial no local, observado o limite máximo
de 12 (doze) meses contados da assinatura do Contrato;
d) Proposta de investimentos em construção, equipamentos e mobiliários, bem como a proposta de investimento em
capital social;
e) Estimativa do número de pessoas a ser(em) empregadas na atividade e no local;
f) Estimativa de faturamento anual da empresa;
g) Estimativa de recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e/ou de Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);
h) Participação em projetos e ações de responsabilidade social no município, a saber: de formação de mão de obra,
projetos ambientais, projetos de apoio à cultura e de incentivo ao esporte, ou intenção de participação, declarando o
valor da participação ou sua estimativa;
7 – DO PROCEDIMENTO E FLUXO DO JULGAMENTO
7.1 - Os trabalhos da Comissão de Licitação seguirão os seguintes trâmites:
7.1.1 - O recebimento dos envelopes - 01 e 02 - contendo os documentos e as propostas, respectivamente, será feito
no dia, hora e local, previstos no preâmbulo deste Edital.
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7.1.2 - A entrega dos envelopes será feita junto à Comissão de Licitação, pelo representante de cada licitante,
obrigatoriamente, até a data e hora indicadas neste Edital não sendo permitido o recebimento posterior de qualquer
documento.
7.1.3 - Não serão aceitos os envelopes em desacordo com o estabelecido neste Edital, sendo, automaticamente,
excluídos da presente licitação.
7.1.4 - Concluído o recebimento dos envelopes, terá início a abertura dos mesmos, que será dividida em duas fases.
7.1.5 - A primeira fase constituirá na abertura dos envelopes nº. 01, contendo a Documentação de Habilitação, que
será conferida, examinada e rubricada pela Comissão de Licitação e pelos representantes legais das licitantes
presentes.
7.1.6 - A licitante que não apresentar integralmente os documentos previstos no item 5 deste Edital, apresentá-los com
vícios, defeitos ou fora do prazo de validade, será inabilitada, sendo devolvido, fechado, o envelope nº. 02 (Proposta
Carta Consulta), tal como fora recebido.
7.1.7 - Após o exame detalhado da documentação e, não havendo qualquer intenção de recursos expresso em ata por
parte de quaisquer dos licitantes presentes, a Comissão de Licitação dará início a segunda fase, com a abertura dos
envelopes nº. 02.
7.1.8 - Caso haja licitante inabilitada que manifeste interesse em interpor recurso, a Comissão de Licitação
interromperá os trabalhos, lavrando ata da reunião da fase de habilitação, a qual será assinada pelos membros da
Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes presentes.
7.1.8.1 - Julgados os recursos interpostos, as licitantes habilitadas serão notificadas via oficial expressa, do seu
resultado, e convocadas a comparecerem em outra data, a fim de participarem da segunda fase.
7.1.8.2 - Após o julgamento da habilitação, será informada a data e hora para a abertura do envelope de nº. 02
(Proposta Comercial), segunda fase do processo licitatório.
7.1.9 - A segunda fase constituirá na abertura dos envelopes nº. 02, contendo Proposta e Carta Consulta, que serão
conferidas, examinadas e rubricadas pela Comissão de Licitação e Diretoria do Centro Industrial de Camboriú.
7.1.10 - As propostas e a documentação, que as acompanham, tornar-se-ão propriedades do Município de Camboriú.
7.1.11 - Havendo interposição de recurso, observar-se-á o prazo definido no Art. 109, da Lei nº. 8.666/1993 e demais
alterações.
7.1.12 - O relatório de Julgamento da Comissão de Licitação e Diretoria do Centro Industrial de Camboriú será
adjudicado e submetido à homologação da autoridade superior.
7.1.13 – Julgados, pela Comissão de Licitação e Diretoria do Centro Industrial de Camboriú, as Propostas, o resultado
será publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Camboriú com comunicação via carta AR expressa ou por e-mail.
7.1.14 - A licitante que não preencher integralmente as informações da carta consulta, não observarem as diretrizes e
orientações deste edital para a elaboração da metodologia da proposta ou ainda apresentarem divergências nas
informações indicadas entre os documentos apresentados (por ex. carta consulta - proposta - quadro resumo da
proposta e/ou demais documentos), serão desclassificadas.
7.2 – Os licitantes serão classificados em ordem decrescente da maior para a menor pontuação obtida na
PROPOSTA TÉCNICA seguindo os seguintes critérios:
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7.2.1 – NOTA TÉCNICA (NT1) –Investimento em construções, equipamentos e mobiliários, com peso
correspondente a 20% (vinte por cento) dos pontos obtidos conforme tabela abaixo:
VALOR (R$)

PONTOS

ATÉ R$ 500.000,00

05 pontos

DE R$ 500.00,01 A R$ 1.000.000,00

10 pontos

DE 1.000.000,01 A R$ 5.000.000,00

15 pontos

DE 5.000.000,01 A R$ 10.000.000,00

20 pontos

DE 10.000.000,01 A R$ 15.000.000,00

25 pontos

DE 15.000.000,01 A R$ 20.000.000,00

30 pontos

DE 20.000.000,01 A R$ 30.000.000,00

35 pontos

ACIMA DE R$ 30.000.000,01

40 pontos

7.2.2 – NT2 – Média do número de Empregos Diretos à serem gerados nos três primeiros anos de atividade
industrial, com peso correspondente a 20% (vinte por cento) dos pontos obtidos conforme tabela abaixo:
DE 10 A 15

05 pontos

DE 16 A 30

10 pontos

DE 31 A 60

15 pontos

DE 61 A 100

20 pontos

DE 101 A 150

25 pontos

DE 151 A 250

30 pontos

DE 251 A 350

35 pontos

ACIMA DE 351

40 pontos

7.2.3 – NT3 – Média do faturamento anual mínimo previsto nos três primeiros anos de atividade industrial, com
peso correspondente a 20% (vinte por cento) dos pontos obtidos conforme tabela abaixo:
VALOR (R$ MIL)

PONTOS

Igual ou inferior a R$ 4.000.000,00

05 pontos

De R$ 4.000.000,01 até R$ 6.000.000,00

15 pontos

De R$ 6.000.000,01 até R$ 20.000.000,00

25 pontos

De R$ 20.000.000,01 até R$ 50.000.000,00

30 pontos

Superior a R$ 50.000.000,00

40 pontos

7.2.4 – NT4 – Renúncia dos seguintes benefícios constante na Lei Municipal 961/1993 – pontuado
positivamente pela renúncia expressa – com peso correspondente a 10% (dez por cento) dos pontos obtidos
conforme tabela abaixo:
RENÚNCIA DE BENEFÍCIO

PONTOS

Não solicitação de Isenção de Tributos Municipais

20 pontos

Não solicitação de Reversão de parcela do ICMS cabível ao Município

20 pontos

Não solicitação de benefícios não fiscais

10 pontos
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7.2.5 – NT5 - Planejamento e Prazo de início da atividade e faturamento no município, com peso
correspondente a 15% (quinze por cento) dos pontos obtidos conforme tabela abaixo:
PRAZO PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO
(FATURAMENTO)

PONTOS

Até 6 meses

30 pontos

Entre 6 e 9 meses

20 pontos

Entre 9 e 12 meses

10 pontos

7.2.6 – NT6 – Tipos de indústria conforme o nível tecnológico, com peso correspondente a 15% (dez por cento)
dos pontos obtidos conforme tabela abaixo:
CLASSIFICAÇÃO DA INDÚSTRIA

PONTOS

Indústrias Tradicionais

05 pontos

Indústrias Modernas

10 pontos

Indústrias de Tecnologia Avançada

15 pontos

7.2.6.1- Para efeito deste item serão adotadas as seguintes definições:
a) Indústrias de Tecnologia Avançada: Ramos industriais que utilizam recursos tecnológicos de alta sofisticação que
necessitam de grandes investimentos para desenvolvimento de pesquisas, tais quais Fabricação de Equipamentos de
Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos; Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos; Fabricação de
veículos aeroespaciais, Fabricação de produtos com utilização de biotecnologia e bicombustíveis.
b) Indústrias Modernas: Ramos industriais dotadas de recursos tecnológicos avançados e mão de obra qualificada na
maior parte do processo produtivo, tais quais, Fabricação de Celulose, papel e produtos de papel; Fabricação de
Produtos Químicos e Derivados do Petróleo, Fabricação de Máquinas e Equipamentos; Fabricação de Veículos
Automotores; e demais equipamentos de transporte.
c) Indústrias Tradicionais: Ramos industriais que utilizam baixa tecnologia, dotadas de mão de obra que em sua maior
parte não necessita ser qualificada, tais como, Fabricação de Produtos Têxteis, Artigos do Vestuário e Acessórios;
Preparação de Couro e Vestuário em Geral, Fabricação de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo; Fabricação de
Produtos de Madeira; Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plástico; Metalúrgicas; Siderúrgicas e Fabricação
de demais produtos diversos.
7.2.7 A valoração final (VF) da proposta técnica será resultante da seguinte fórmula:

VF = Σ ((NT1 x 0,20) + (NT2 x 0,20) + (NT3 x 0,20) + (NT4 x 0,10) + (NT5 x 0,15) + (NT6 x 0,15)) · 100
MNT1
MNT2
MNT3
MNT4
MNT5
MNT6
Onde:
VF = Valor Final
NT1 = Nota técnica 1: Investimento (item 7.2.1)
NT2 = Nota técnica 2: Empregos Diretos (item 7.2.2)
NT3 = Nota técnica 3: Faturamento anual mínimo (item 7.2.3)
NT4 = Nota Técnica 4: ações de reponsabilidade (item 7.2.4)
NT5 = Nota Técnica 5: Planejamento e Prazos (item 7.2.5)
NT6 = Nota Técnica 6: Nível Tecnológico (item 7.2.6)
MNT1 = Valor Máximo da Nota técnica 1
MNT2 = Valor Máximo da Nota técnica 2
MNT3 = Valor Máximo da Nota técnica 3
MNT4 = Valor Máximo da Nota técnica 4
MNT5 = Valor Máximo da Nota técnica 5
MNT6 = Valor Máximo da Nota técnica 6

7.2.8 - Entre as Licitantes classificadas, será estabelecida a ordem de classificação em função do Valor Final (VF),
conforme definido nas condições deste edital.
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7.2.9 – Serão declaradas vencedoras as propostas que obtiverem a maior pontuação no Valor Final de cada lote.
7.2.10 – As licitantes que vierem a sagrar-se vencedoras estarão obrigatoriamente vinculadas às condições e metas
apresentadas nas propostas, sendo que, o não cumprimento de ao menos 80% de cada condição e meta apresentada
na Proposta e Carta Consulta implicará em reversão, bem como na aplicação de multa no valor correspondente à 15%
do valor da área ocupada, conforme avaliação realizada no ato de assinatura do Termo de Concessão,
monetariamente atualizado até a data do efetivo pagamento.
7.2.11 – A sanção acima exposta não se aplicará se o descumprimento da proposta ocorrer, comprovadamente, em
virtude de caso fortuito e força maior
8 - DAS PETIÇÕES RECURSAIS
8.1 - Os recursos deverão ser interpostos, mediante petição encaminhada à Comissão de Licitação, pelo representante
legal do requerente, protocolada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Camboriú, devendo constar no corpo do
envelope:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
CONCORRÊNCIA 01/2020-PMC
RECURSO ADMINISTRATIVO
IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE
8.2 – Serão aceitos os recursos enviados via fax, telex, internet (email), correio ou outra forma.
8.3 – Sob pena de o recurso não ser apreciado, a petição deverá constar:
8.3.1 Razão Social, endereço e CNPJ-MF da empresa;
8.3.2 Descrição sucinta e clara das razões que o faz interpor o recurso;
8.3.3 Fundamento legal;
8.3.4 Assinatura do Representante Legal ou Advogado instituído por procuração.
9 - DO JULGAMENTO
9.1 - O julgamento das propostas ocorrerá após a sua abertura ou em data posterior, a critério da Comissão de
Licitação acompanhada da Diretoria do Centro Industrial.
9.3 - A classificação dos proponentes dar-se-á pela ordem decrescente da pontuação alcançada nos critérios
descritos no item 7.2.
9.4 - Havendo empate de pontuação, haverá sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.
9.5 - Após a análise das propostas, será desclassificado - com base no artigo 48, incisos I e II da Lei nº 8.666/93 - a
proposta do licitante que:
9.5.1 não atender às exigências contidas nesta Licitação;
9.6 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de
Licitação poderá fixar às licitantes o prazo legal de 08 (oito) dias úteis (art. 48, §3º da Lei 8.666/93), para apresentação
de nova documentação e/ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas na condição anterior.
9.7 - Da reunião da análise e julgamento das propostas pela Comissão será lavrada a respectiva ata.
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9.8 – Não se admitirá proposta com qualquer tipo de erro.
9.9 - A proposta terá validade de 60 dias, contados da sua data.
10 - DAS IMPUGNAÇÕES
10.1 - Qualquer licitante poderá impugnar (art. 41, §2º da Lei nº. 8666/93) perante a Comissão de Licitação os termos
do presente Edital, qualquer falha ou irregularidade que no seu entendimento possa provocar vício no processo
licitatório, até 02 (dois) dias anteriores à data prevista para a abertura dos envelopes de habilitação.
10.2 - As impugnações apresentadas serão julgadas pela Comissão e Diretoria do Distrito Industrial, obedecendo ao
que dispõe a Lei 8.666/93.
11 – DOS PRAZOS
11.1 - A adjudicada, após a convocação, terá um prazo de 03 (três) dias úteis, para a assinatura do Contrato/Termo
de Concessão, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções ou penalidades previstas na Lei
nº. 8.666/93 e deste Edital.
11.2 - O Município de Camboriú, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da homologação da vencedora,
salvo eventuais situações imprevistas, fará a convocação da adjudicada, para assinar o Contrato/Termo de
Concessão.
11.3 - A vigência da concessão de uso será de 05 (cinco) anos prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a contar
da conclusão da instalação, podendo, após 05 anos, ser convertida em doação com cláusula de reversão em favor do
Município, nos termos e condições previstos na Lei Municipal 961/1993.
12 - DAS PENALIDADES
12.1 - Os casos de penalidades e suas conseqüências estão previstos na cláusula sétima da minuta do contrato em
anexo.
13 - DA RESCISÃO
13.1 - Constituem motivos para a rescisão unilateral da Concessão, os casos especificados no subitem 5.1.3 da minuta
do termo de concessão em apenso.
14 - DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
14.1 - São deveres e obrigações da Concessionária:
14.1.1 Permitir em qualquer época que o Poder Concedente fiscalize o cumprimento dos requisitos para concessão, da
eventual doação e sua manutenção, cabendo à Concessionária facilitar a atuação da fiscalização e prestar colaboração
plena, especialmente quanto ao acesso à documentos relativos à instalação e atuação da indústria na área concedida.
14.1.2 - Assumir todas as despesas de infraestrutura necessária para instalação da indústria.
14.1.3 – Comprovar mensalmente o recolhimento de todas as espécies de tributos cabíveis.
14.1.4 - Arcar com todas as despesas de tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais),
leis sociais, administração, pessoal, equipamentos e ferramental, e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não
especificada, com relação ao funcionamento da empresa.
14.1.5 - Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes a danos e prejuízos que tenha causado ao Município de
Camboriú e/ou a terceiros, em decorrência das suas atividades.
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14.1.6 - Comunicar à fiscalização do Poder Concedente, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar
ou impedir o cumprimento de qualquer obrigação contratual comunicando por escrito e dentro do prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, contados da sua ocorrência.
14.1.7 – Manter-se em atividade, funcionando normalmente.
14.1.8 - Responsabilizar-se integralmente, pelos pagamentos referentes aos serviços prestados por terceiros, não
cabendo ao Poder concedente, qualquer obrigação sobre eventuais débitos contraídos junto aos mesmos;
14.1.9 – Permitir, a qualquer hora do dia ou da noite, a mais ampla e completa fiscalização por parte de preposto do
Poder Concedente ou terceiros previamente por ele indicado, devendo prestar as informações e esclarecimentos
solicitados por escrito.
14.1.10 - Cumprir, durante o contrato, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes, sendo
responsável por prejuízos decorrentes a que houver dado causa.
14.1.11 – Instalar-se na forma apresentada na proposta, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, com a
possibilidade de prorrogação por igual período apresentado na proposta, caso exista interesse do Município.
14.1.12 – Manter-se em constante funcionamento no imóvel concedido, dentro da finalidade industrial e condições
propostas. A empresa que, a qualquer tempo, cessar suas atividades ou ocupar o imóvel para outros fins não previstos
na proposta, perderá todos os benefícios concedidos, inclusive com acionamento da cláusula de reversão, caso
necessário.
14.1.13 - A empresa beneficiada fica responsável por dotar-se da infraestrutura adequada, sendo sua responsabilidade
a instalação e manutenção de:
14.1.13.1 - abastecimento de água;
14.1.13.2 - rede de distribuição de energia elétrica;
14.1.13.3 - rede telefônica;
14.1.13.4 - sistema de esgotamento de água pluviais;
14.1.13.5 - vias de circulação no torno do seu imóvel e imediações, de sorte a possibilitar plenas condições de tráfego,
de forma permanente, obedecendo ao determinado para o local quanto às medidas de ruas e calçadas;
14.1.13.6 – limpeza e preparação do terreno para a instalação de sua planta industrial e regular operação, dentro dos
moldes propostos e de acordo com as orientações da Diretoria do Centro Industrial do Município de Camboriú.
15 - DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE
15.1 - Incumbem ao Poder Concedente, independentemente de outras atribuições previstas neste Edital, as que
seguem:
15.1.1 – Realizar inspeções de avaliação, a qualquer tempo, destinadas ao levantamento das atividades que estão
sendo desenvolvidas.
15.1.2 - Extinguir a concessão nos casos previstos em lei, no presente edital e no Termo de Concessão.
15.1.3 - Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares das cláusulas contratuais do Termo de Concessão.
15.1.4 - Zelar pela utilização da área nos termos apresentados na proposta, receber, apurar e solucionar queixas e
reclamações, que serão cientificados para as providências a serem tomadas.
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15.2 - Para esta Licitação e/ou futura contratação, define-se como:
Licitante: Empresa que se propõe a participar da Licitação, mediante manifesto interesse ou aquisição do edital, como
Competidor;
Proponente: Empresa que apresenta proposta para utilização das áreas do Distrito Industrial, objetos deste Edital.
Poder Concedente: Administração Pública que Outorga a Concessão de Uso de Bem Público.
Concessionária: Empresa outorgada por Órgão Público para ocupação da área do Distrito Industrial.
Fiscalização: Diretoria do Centro Industrial de Camboriú ou organização municipal que venha a substituí-la.
16 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS DISPOSIÇÕES
16.1 - A vencedora desta licitação deverá aceitar as condições especificadas neste Edital.
16.2 - Por atos da Comissão, da Diretoria do Centro Industrial e do Município, cabem:
16.2.1 - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) Habilitação ou inabilitação do licitante;
b) Julgamento das propostas;
c) Anulação ou revogação da licitação;
d) Extinção da Concessão;
e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
16.2.1.1 - O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do item anterior, terá efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto, eficácia suspensiva
aos demais recursos.
16.2.1.2 - Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco)
dias úteis.
16.2.1.3 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informado, devendo neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
16.2.1.4 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre, sem que os autos
do processo estejam com vista franqueada ao interessado.
16.3 - Fica reservado à Prefeita Municipal de Camboriú, o direito de revogar ou anular a presente licitação antes
da assinatura do Contrato sem que caiba reclamações ou pedido de indenização, por parte da licitante.
16.4 - Após o julgamento da presente licitação e homologado o serviço, será, no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
convocado o vencedor, para a respectiva assinatura do Contrato/ Termo de Concessão.
16.5 - Jamais será motivo para inabilitação ou desclassificação de licitante, a falta de alguma condição do edital, de
forma inexpressiva e que não prejudique a boa interpretação, aos direitos iguais e aos princípios legais da escolha da
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melhor proposta, a exemplo do descumprimento da exigência de duas vias da proposta ou outras de interesse
funcional burocrático, previstas nesta licitação.
16.6 - As multas aplicadas à Concessionária, a critério do Município de Camboriú, deverão ser cobradas diretamente.
16.7 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato/ Termo de Concessão, no prazo
previsto no subitem 12.2, deste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a
as penalidades previstas no Art. 81 da Lei que rege o presente processo licitatório, exceto aquela convocada
nos termos do art. 64, § 2º da mesma lei, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas
pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.
16.7.1 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, (art.64, §1º da Lei nº. 8.666/93) por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
Poder concedente.
16.8 - O conteúdo do presente Edital, bem como os elementos nele referidos, seus anexos, especificações,
Documentos de Habilitação, Documentos Técnicos, farão parte integrante do futuro ajuste contratual,
independente de transcrição.
16.9 - A participação nesta licitação implica por parte das licitantes na aceitação, em caráter irretratável, de todos os
termos do edital (art. 41 caput Lei nº. 8.666/93).
16.10 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação e pela Diretoria do Centro Industrial, com base
na Lei que rege o presente Edital.
16.11 - Ultrapassada a fase da habilitação, a licitante somente poderá ser desqualificada por motivos relacionados com
a habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e/ou qualificação econômico-financeira, ou em razão de
fatos supervenientes, e só conhecidos após o julgamento.
16.12 - É facultada a Comissão de Licitação, autoridade superior e a Diretoria do Centro Industrial, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
16.13 - Quando da assinatura do Contrato/Termo de Concessão, a Futura Concessionária deverá apresentar as provas
de regularidade fiscal, bem como de regularidade com o INSS e FGTS, caso solicitado pelo Poder Concedente, sob
pena de perda de direito a contratação.
16.14 - As decisões da Comissão de Licitação e da Diretoria do Centro Industrial serão comunicadas diretamente aos
representantes legais das licitantes através de e-mail, principalmente, quanto a:
a - habilitação ou inabilitação da licitante;
b - julgamento das propostas;
c - resultado de recurso porventura interposto; e
d - resultado de julgamento desta Licitação;
16.15 - É facultado ao Município de Camboriú, quando a convocada não assinar o ajuste contratual no prazo e
condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, ou revogar esta
licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
16.16 - Quaisquer esclarecimentos adicionais a este Edital, poderão ser objetos de consultas endereçadas à Prefeitura
Municipal de Camboriú, no prazo de até 02(dois) dias anteriores em relação à data prevista para a abertura das
propostas, pelo fone/fax (0---47) 3365 9500 - Ramal 9525, ou no endereço acima indicado, em dias úteis e horários
das 13:00h às 19:00h, os quais serão respondidos, via expressa mediante e-mail através de Carta Circular para todos
os concorrentes, pela Comissão Permanente de Licitação e Diretoria do Distrito Industrial, sendo que estes
esclarecimentos adicionais não serão considerados como motivo para qualquer prorrogação das datas estabelecidas
neste Edital.
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16.17 - A juízo da Comissão de Licitação, não serão motivos para alteração do edital ou acatamento à impugnação
pelas licitantes, pequenas falhas ou especificações que não prejudiquem a boa interpretação ou até mesmo aos
princípios fundamentais e legais da escolha da melhor proposta, a exemplo do descumprimento da exigência de duas
vias da proposta ou outras de interesse funcional burocrático, previstas nesta licitação.
17 - DO FORO
17.1 - Para dirimir as questões oriundas deste Edital e do futuro contrato, será competente o Foro da Comarca de
Camboriú - SC, com renúncia aos demais.
Camboriú, 15 de janeiro de 2020.

ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS MORITZ FILHO
PRESIDENTE DA DIRETORIA DO CENTRO INDUSTRIAL DE CAMBORIU
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ANEXO I
CONCORRENCIA 001/2020-PMC
MODELO DE CARTA CONSULTA - LEI 961/93
PROPOSTA PARA O LOTE: (______)

CADA PROPOSTA DEVE SE REFERIR A APENAS UM DOS LOTES - OS DADOS FUTUROS TRATA-SE DE ESTIMATIVAS DA EMPRESA

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Razão Social:
Endereço completo:
CEP:
Telefone:
E-mail:

Contato

Telefone

E-mail

Celular

Cargo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO
Data de Fundação:
CNPJ/MF:
Inscrição Estadual:
Forma de Sociedade:
Capital Atualizado:
Atividade Principal:
Atividade Secundária:
ACIONISTAS PRINCIPAIS (Mais de 5% do Capital Social)
Nome
Profissão

DIRETORIA
Nome dos diretores

Profissão

%

Cargo

Relação das empresas que compõem o Grupo Econômico e Valor do Patrimônio Líquido
Razão Social
Patrimônio Líquido R$
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OBSERVAÇÕES

OS DADOS REFEREM-SE AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO FISCAL.

FATURAMENTO
ANO
2016

TRIBUTOS

RECEITAS REALIZADAS
SERVIÇOS

VENDAS

TOTAL

ISS

ICMS - VALOR

(PAGO)

ADICIONADO

2017
2018
Total
ANO

EMPREGOS DIRETOS
EMPREGADOS

SALÁRIOS

ENCARGOS

2016
2017
2018
TOTAL
PROJETO:
LINHA DE PRODUÇÃO FASE INICIAL /VENDA MENSAL MERCADO INTERNO E EXTERNO
Descrição do
Quantidade
Unidade
Valor Vendas
M. Interno
M. Externo
produto

LINHA DE PRODUÇÃO FASE EXPANSÃO /VENDA MENSAL MERCADO INTERNO E EXTERNO
Descrição do
Quantidade
Unidade
Valor Vendas M. Interno
M. Externo
produto

INSUMOS BÁSICOS (Consumo Mensal) FASE INICIAL
Descrição
Quantidade
Unidade
Valor compra

M. Interno

M . Externo
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INSUMOS BÁSICOS (Consumo Mensal) FASE EXPANSÃO
Descrição
Quantidade
Unidade
Valor compra

M. Interno

M . Externo

PRINCIPAIS CONCORRENTES
No Local:
Em SC:
Na Região Sul:
Em Outras Regiões:
No Exterior:
TECNOLOGIA
Própria
Uso Generalizado
Importada
Contrato de assistência técnica
Intensiva mão de obra
Intensivo Capital
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS
Nacional
Importada
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EXISTENTES E/OU NECESSÁRIOS
Características
Origem

FONTES E USOS (EM R$)
Itens
Realizado

A Realizar

Total

%

Expansão

FONTES
RECURSOS PRÓPRIOS (Total Exceto Finame Caminhão)
Capital
Reservas
RECURSOS DE TERCEIROS
BADESC
BNDS
OUTROS
Rua Getulio Vargas ,77 Centro – Camboriú – SC CEP 88340-00 Tel: (47) 3365-9500

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

18

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

IMOBILIZAÇÕES FIXAS
Terreno
Construções
Equipamentos
Estudos e Projetos
Outros
IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS
Capital de Giro
FATURAMENTO ANUAL PREVISTO (EM R$)
Inicial R$ (ESTIMATIVO DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS - INDIVUDUALIZADO)
Expansão R$ (ESTIMATIVA DOS DEMAIS ANOS)
PREVISÃO ANUAL DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS (R$)
TRIBUTOS
INICIAL
ICMS
ISS
IPI
IR

EXPANSÃO

CRONOGRAMA/PREVISÃO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO
Inicio Construção
Conclusão
Início Produção

Expansão

ÁREAS (em m²)
Construção
Produção

Administração

Serviços

Depósitos

Total

ÁREAS LIVRES
Estacionamento

Circulações

Armazenamentos

Jardim

Total

TOTAL DAS AREAS
ENERGIA (CONSUMO EM KV)
ETAPAS
CONSTRUÇÃO
carga total kv

ÁGUA (CONSUMO EM M³/H )
Consumo inicial M³/mês

SEM RISCO

SIM

1º ETAPA

2º ETAPA

3º ETAPA

Consumo Final M³/MÊS

QUALIDADE AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO
EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE
RISCO DE POLUIÇÃO
POLUIÇÃO
RISCO MÉDIO
RISCO ELEVADO
PRIMÁRIO
SECUNDÁRIO

UTILIZA MATERIAL RECICLADO EM ALGUMA FASE DO PROCESSO?
NÃO
DESCREVER O MATERIAL
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AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
ENTIDADE/INSTITUIÇÃO
PROJETO/PERÍODO
VALOR EM R$

ALCANCE

PROJEÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Número de turnos de trabalho
CARGOS
ADMINISTRAÇÃO

NIVEL
QUALIFICAÇÃO

QUANTIDADE INICIAL

EXPANSÃO

INICIAL

EXPANSÃO

DESCRIÇÃO

(TRÊS PRIMEIROS ANOS)

(DEMAIS ANOS)

TÉCNICA
PRODUÇÃO
TOTAL

RESÍDUOS
ESPECIFICAÇÃO
SOLIDO
LÍQUIDO
GASOSO
TOTAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO, OBJETIVOS E PROPÓSITOS E OBSERVAÇÕES.

(CAMPO OBRIGATÓRIO)

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Assumo absoluta e total responsabilidade a respeito da veracidade e consistência de todas as
informações e dados que submeto a diretoria do Centro Industrial de Camboriú - CIC. Declaro aceitar
os termos da Lei n. 961/93 que dispõe sobre a Concessão de Incentivos a Implantação de Indústrias.
Estou ciente de que o não cumprimento dos propósitos manifestados no projeto Carta-Consulta, implica
na cessação dos benefícios previsto no art.5º da Lei 961/93 (Somente se concederá os benefícios
previstos nesta Lei, a pessoa jurídica que apresentar os projetos que indicarem respectivas de retorno
em desenvolvimento sócio - econômico, ao Município, especialmente aumento de arrecadação e de
empregos diretos e indiretos.), Parágrafo Único - As indústrias que não cumprirem o estabelecido neste
artigo terão cancelados os benefícios concedidos através da presente Lei, inclusive com o retorno ao
Rua Getulio Vargas ,77 Centro – Camboriú – SC CEP 88340-00 Tel: (47) 3365-9500
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patrimônio municipal das áreas doadas (art. 1º, I), sendo indevido, para todos os casos, qualquer
espécie de indenização por parte da municipalidade. Tenho ciência que o CIC avaliará continuamente o
cumprimento de metas do Projeto Carta-Consulta.
Camboriú,

de

de

.
Assinatura do Responsável
Carimbo e Nome da Empresa
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ANEXO II
CONCORRÊNCIA 001/2020-PMC
DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA METODOLOGIA DA PROPOSTA
AS LICITANTES DEVERÃO ELABORAR, ALÉM DA CARTA CONSULTA, DOCUMENTO DE PROPOSTA
CONTENDO O TIMBRE DA PROPONENTE, OBSERVADA A METODOLOGIA ABAIXO ESPECIFICADA:
1. Apresentação do histórico da licitante
No âmbito da apresentação do histórico da licitante, devem ser apresentadas as informações sobre a data de
constituição, seus objetivos e as áreas de atuação, da empresa e de seus parceiros.
2. Apresentação do empreendimento proposto
Devem ser destacadas todas as atividades que serão desenvolvidas pela Concessionária no Imóvel, os dados e
indicações devem estar em perfeita consonância com o que foi indicado na carta consulta e no quadro resumo da
proposta, sob pena de desclassificação.
As atividades são categorizadas duas formas:
I- As atividades principais que serão desenvolvidas diretamente pela Concessionária no Imóvel; e
II- As atividades potenciais ou correlatas que podem vir a ser desenvolvidas pela Concessionária ou por terceiros, que
estejam relacionadas direta ou indiretamente correlatas com as atividades principais. O desenvolvimento das atividades
potenciais poderá ocorrer conjunta ou alternativamente desenvolvidas no Imóvel.
A indicação das atividades deve acontecer da forma mais detalhada o possível, especificando eventuais processos
produtivos, com indicação dos produtos e/ou serviços a serem desenvolvidos no Imóvel, bem como perspectiva de
expansão, sendo considerado como expansão o período posterior a três anos do início da atividade industrial.
Para fins de pontuação alusiva a NOTA TÉCNICA 6, será considera a atividade principal da licitante.
3. Cronograma
O cronograma a ser apresentado deve detalhar todos os serviços e atividades envolvidas na implantação do
empreendimento, desde a mobilização até o início previsto para o exercício das atividades principais e, se for o caso,
das atividades potenciais.
É importante que o Cronograma preveja o início da implantação do empreendimento e o início das atividades e do
faturamento dentro do menor prazo viável, observados os limites contratuais e legais, com vistas a atender da melhor
maneira população beneficiada.
O cronograma deverá indicar, de forma aprofundada cada um dos passos necessários para a implantação, contendo a
indicação individual do tempo necessário para finalização de cada uma das etapas.
A não observância da descrição mínima, bem com a imprecisão quanto de informações prestadas na descrição deste
item gerará desclassificação.
Para fins de pontuação alusiva a NOTA TÉCNICA 5, o cronograma deve declarar expressamente a quantidade de
meses estimada para efetivo início das atividades, o qual se vincula integralmente ao cumprimento, que deverá
observar o teto de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato.
5. Proposta de investimentos
A licitante deverá apresentar os investimentos que serão realizados no Imóvel, considerando a construção de
edificações e instalações permanentes e provisórias, bem como os equipamentos e mobiliários que pretende adquirir e
utilizar.
Da mesma forma, a licitante deve apresentar proposta de investimento em capital social, observados os limites
estabelecidos no Contrato.
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A proposta de investimento deverá apresentar a descrição clara e individualizada do equipamento ou mobiliário com
indicação do seu valor em moeda nacional corrente.
Quanto aos investimentos no imóvel, construção de edificações e instalações permanentes a mesma deve estar
acompanhada de plantas com a indicação do seu valor em moeda nacional corrente.
Os valores de investimento devem ser apresentados em moeda nacional corrente e devem estar de acordo com os
valores médios praticados no mercado.
Para fins de pontuação alusiva a NOTA TÉCNICA 1, o investimento deve ser apresentado em moeda nacional corrente,
de forma detalhada, apontando gastos com a construção, equipamento e mobiliários.
A não observância da descrição mínima, bem com a imprecisão quanto de informações prestadas na descrição deste
item gerará desclassificação.
6. Estimativa de pessoas a serem empregadas na atividade e no local
A licitante deve apresentar estudo demonstrando quantos empregos serão gerados diretamente a partir da implantação
do empreendimento no Imóvel, com indicação alusiva dos três primeiros de atividade .
Para fins de pontuação alusiva a NOTA TÉCNICA 2, é vedada a utilização de dados e informações de número de
empregos indiretos.
A não observância da descrição mínima, bem com a imprecisão quanto de informações prestadas na descrição deste
item gerará desclassificação.
7. Estimativa de faturamento anual da empresa
A estimativa de faturamento anual da empresa deverá considerar as atividades principais que serão desenvolvidas no
Imóvel, com indicação da estimativa para os próximo três anos. Deve constar na descrição deste item a correlação
entre a produção anual e o faturamento anual.
Para fins de pontuação alusiva a NOTA TÉCNICA 3, será adotada o faturamento anual mínimo previsto para cada ano
de atividade.
A não observância da descrição mínima, bem com a imprecisão quanto de informações prestadas na descrição deste
item gerará desclassificação.
8. Participação em projetos e ações de responsabilidade social no Município
A licitante deverá informar se possui participação ou não, bem como se pretende participar de projetos e ações de
responsabilidade social no Município. Os projetos e ações podem estar relacionados à:
a) Projetos de responsabilidade social no município;
b) Projetos de formação de mão de obra;
c) Projetos ambientais;
d) Projetos de apoio à cultura; e
e) Projetos de incentivo ao esporte.
A licitante deve indicar o valor de sua participação no fomento de tais projetos e ações, sendo que, caso a licitante não
participe no momento de elaboração das propostas, poderá, informar sua intenção de participação, que estará
vinculada a proposta.
Devem ser declarados os valores da participação da licitante nos projetos e ações acima descritos, ou, no caso de
intenção de participação, de sua estimativa.
9. Modelo de Quadro Resumo
A licitante, ao final deste documento, deverá obrigatoriamente apresentar as informações referente as notas técnicas,
em quadro resumo, conforme modelo de quadro resumo abaixo:
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QUADRO RESUMO NOTA TÉCNICA 1 (NT1)
DESCRIÇÃO

VALOR (R$)

TOTAL INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO (A)

R$

TOTAL INVESTIMENTO EQUIPAMENTOS (B)

R$

TOTAL INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (C)

R$

TOTAL GERAL (A+B+C)

R$
QUADRO RESUMO NOTA TÉCNICA 2 (NT2)

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE (UN.)

EMPREGOS DIRETOS – PRIMEIRO ANO (A)
EMPREGOS DIRETOS – SEGUNDO ANO (B)
EMPREGOS DIRETOS – TERCEIRO ANO (C)
TOTAL GERAL (MÉDIA DE A, B e C)
QUADRO RESUMO NOTA TÉCNICA 3 (NT3)
DESCRIÇÃO

VALOR (R$)

FATURAMENTO MÍNIMO PREVISTO – PRIMEIRO ANO (A)

R$

FATURAMENTO MÍNIMO PREVISTO- SEGUNDO ANO (B)

R$

FATURAMENTO MÍNIMO PREVISTO – TERCEIRO ANO (C)

R$

TOTAL GERAL (MÉDIA DE A, B e C)

R$

QUADRO RESUMO NOTA TÉCNICA 4 (NT4)
DESCRIÇÃO

(SIM / NÃO)

RENÚNCIA – Isenção Tributos Municipais (A)
RENÚNCIA – Reversão de Parcela do ICMS cabível ao Município
(B)
RENÚNCIA – Benefícios não Fiscais (C)
QUADRO RESUMO NOTA TÉCNICA 5 (NT5)
DESCRIÇÃO

QUANTIDADE (MES)

PRAZO PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS
QUADRO RESUMO NOTA TÉCNICA 6 (NT6)
DESCRIÇÃO A ATIVIDADE PRINCIPAL DA INDÚSTRIA:

10. Todos os documentos deverão ser assinados pelo Representante Legal da licitante.
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ANEXO III
CONCORRENCIA 001/2020-PMC
CAPACIDADE FINANCEIRA

...................................................(representante legal) e .............................................................(contador), infra
assinados, declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação financeira da empresa
licitante,................................................
.....(Razão Social).
Esses índices foram obtidos no último exercício social, do ano de ..............
Declaramos ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pela licitante ou futura contratada, nos comprometemos
a apresentar as comprovações das demonstrações financeiras (inclusive determinados pela legislação em vigor).
AS DEMONSTRAÇÕES SÃO AS SEGUINTES:
Ativo Circulante
Liquidez Corrente = ------------------------ = igual ou superior a 1,00.
Passivo Circulante
Passivo Exigível+ passivo Circulante
Endividamento = ---------------------------- = igual ou inferior a 0,40.
Ativo Total;

Local e data
..............................................
sócios ou representante legal da licitante (assinatura)
Nome:..........................................
..............................................
Contador (assinatura)
Nome:.........................................
Nº do Registro no Conselho.................... (Item obrigatório)
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ANEXO IV
CONCORRENCIA 001/2020-PMC
MODELO – CREDENCIAMENTO
(FORA DOS ENVELOPES)

Por este instrumento solicitamos o credenciamento da empresa ......................................................................., para
participar
da
licitação
acima
referenciada,
neste
evento
representada
por
(nome/identidade/CPF) ................................................................................................................................. ou procuração
anexa, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da
outorgante, visando formular propostas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interposição de
recurso, renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local/Data

_____________________________________
Carimbo e Assinatura

OBS.: Documentos a serem apresentados:
(1) em caso de firma individual, o registro comercial;
(2) nos demais casos, o ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor);
(3) em se tratando de pessoa física, a apresentação da cédula de identidade.
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ANEXO V
CONCORRENCIA 001/2020-PMC
DECLARAÇÃO

Licitante (nome, CNPJ), sediada na Rua __________________, nº _____, bairro __________, cidade
_______________, estado ________________________, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de
participar de licitação da Administração.
Declara, também, que está obrigada sob as penas da lei, a declarar, quando de sua ocorrência, fatos
supervenientes impeditivos de sua habilitação.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Cidade ________, __ de _______ de ________.

Nome e carimbo
Cargo
RG
Licitante
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ANEXO VI
TERMO DE RENUNCIA
CONCORRÊNCIA 001/2020 - PMC

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
A proponente abaixo assinada, participante da licitação acima, por seu representante credenciado, declara, na
forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8666/93 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 preliminar, renunciando assim , expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e
concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se a abertura dos envelopes
de proposta de preços dos proponentes habilitados.

Camboriú, ______ de _________ de ________.

__________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO VII
CONCORRÊNCIA 001/2020-PMC
DECLARAÇÃO QUE ATENDE O INCISO V DO ART. 27, DA LEI 8.666/93.

_____________________________________,
(nome
da
empresa),
com
sede
na
________________________________
(endereço
da
empresa),
CNPJ
____________________________, por seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do
art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara, sob as
penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da
República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho
(exceto aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Em ____ de_______________ de ____________.

______________________________________________________________________
Nome e assinatura do responsável (representante legal) e carimbo da empresa
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ANEXO VIII
CONCORRÊNCIA 001/2020-PMC
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

___________________________________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº
_______________________________ com sede na _______________________________ (endereço da
empresa), licitante no certame acima destacado, promovido por essa Prefeitura Municipal de Camboriú.
A empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento a LDO (pagamento, a qualquer título, a
empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e
assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO, comprovadas pelo proponente),
Camboriú (SC), ___ de ______________ de __________.

_____________________________
Assinatura do Representante
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ANEXO IX
TERMO DE REFERÊNCIA
1- Objeto:
1.1 Constitui objeto da presente licitação, a concessão de direito real de uso de imóveis de propriedade
do Município de Camboriú, para instalação de indústrias, visando o desenvolvimento socialeconômico da cidade.
1.2 – Lote 01: área de terra localizada no Distrito Industrial, medindo 4.086,63 m², representada pela
ÁREA 47.
1.3 – Lote 02: área de terra localizada no Distrito Industrial, medindo 2.561,24 m², representada pela
ÁREA 7.
2 - Justificativa:
2.1. O Município de Camboriú conta com área pública denominada Distrito Industrial, que ainda possui
lotes vagos que, conforme estabelecido em sua criação, tem a finalidade de conceder incentivos às
empresas e investidores que ali quiserem se estabelecer, com a finalidade de aumentar o parque
industrial do Município, com a consequente melhoria de renda pública através da arrecadação de
impostos e o aproveitamento da mão obra existente ou que venha aqui se estabelecer, tendo como intuito
o aumento melhor distribuição de renda, a qual, em grande parte, desencadeia efeitos para outros setores
da economia municipal, como a construção civil, o comércio, prestação de serviços e o próprio
aprimoramento das indústrias locais.
Além disso, a concessão de direito real de uso, visa salvaguardar o patrimônio público e dar cumprimento
à sua função social, garantindo benefícios à Municipalidade e aos seus cidadãos.
Justificam e motivam a presente concessão real de uso de imóveis pertencentes ao Município, na forma
do artigo 2º da Lei Federal 8.666/93, dentro dos contornos básicos definidos pela Lei Municipal Nº
961/1993, com os propósitos de:
a) Desenvolver o Parque Industrial do Município de Camboriú aproveitando as potencialidades do
Município, tendo como fator principal a logística e a localização das áreas licitadas para instalação de
novas indústrias;
b) Proteger a propriedade, o patrimônio público, assim como dar cumprimento à sua função social,
garantindo benefícios ao Município e aos seus cidadãos, destinando esses imóveis ao desenvolvimento
de atividades industriais a serem executadas pelos futuros concessionários;
c) Obter, pela concessão, a edificação e operação constante dessas unidades industriais que
incrementem a atividade econômica do Município; geram aumento de arrecadação de tributos e maior
oferta empregos, incentivam a qualificação profissional, distribuição de renda e significativos benefícios à
população local.
d) A concessão de direito real de uso, nos moldes da legislação municipal, poderá, a critério da
Municipalidade, ser convertida em doação com cláusula de reversão.
3 - Obrigações da Concessionária
3.1 - São deveres e obrigações da Concessionária:
3.1.1 Permitir em qualquer época que o Poder Concedente fiscalize o cumprimento dos requisitos para
concessão, da eventual doação e sua manutenção, cabendo à Concessionária facilitar a atuação da
fiscalização e prestar colaboração plena, especialmente quanto ao acesso à documentos relativos à
instalação e atuação da indústria na área concedida.
3.1.2 - Assumir todas as despesas de infraestrutura necessária para instalação da indústria.
3.1.3 – Comprovar mensalmente o recolhimento de todas as espécies de tributos cabíveis.
3.1.4 - Arcar com todas as despesas de tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e
parafiscais), leis sociais, administração, pessoal, equipamentos e ferramental, e qualquer despesa,
acessória e/ou necessária, não especificada, com relação ao funcionamento da empresa.

Rua Getúlio Vargas, 77, Camboriú/SC - 88340.000 - Fone/Fax (47) 3365-9500

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

31

3.1.5 - Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes a danos e prejuízos que tenha causado ao
Município de Camboriú e/ou a terceiros, em decorrência das suas atividades.
3.1.6 - Comunicar à fiscalização do Poder Concedente, a ocorrência de qualquer fato ou condição que
possa atrasar ou impedir o cumprimento de qualquer obrigação contratual comunicando por escrito e
dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da sua ocorrência.
3.1.7 – Manter-se em atividade, funcionando normalmente.
3.1.8 - Responsabilizar-se integralmente, pelos pagamentos referentes aos serviços prestados por
terceiros, não cabendo ao Poder concedente, qualquer obrigação sobre eventuais débitos contraídos
junto aos mesmos;
3.1.9 – Permitir, a qualquer hora do dia ou da noite, a mais ampla e completa fiscalização por parte de
preposto do Poder Concedente ou terceiros previamente por ele indicado, devendo prestar as
informações e esclarecimentos solicitados por escrito.
3.1.10 - Cumprir, durante o contrato, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes,
sendo responsável por prejuízos decorrentes a que houver dado causa.
3.1.11 – Instalar-se na forma apresentada na proposta, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, com
a possibilidade de prorrogação por igual período apresentado na proposta, caso exista interesse do
Município.
3.1.12 – Manter-se em constante funcionamento no imóvel concedido, dentro da finalidade industrial e
condições propostas. A empresa que, a qualquer tempo, cessar suas atividades ou ocupar o imóvel para
outros fins não previstos na proposta, perderá todos os benefícios concedidos, inclusive com acionamento
a cláusula de reversão, caso necessário.
3.1.13 - A empresa beneficiada fica responsável por dotar-se da infraestrutura adequada, sendo sua
responsabilidade a instalação e manutenção de:
3.1.13.1 - abastecimento de água;
3.1.13.2 - rede de distribuição de energia elétrica;
3.1.13.3 - rede telefônica;
3.1.13.4 - sistema de esgotamento de água pluviais;
3.1.13.5 - vias de circulação no torno do seu imóvel e imediações, de sorte a possibilitar plenas condições
de tráfego, de forma permanente, obedecendo ao determinado para o local quanto às medidas de ruas e
calçadas;
3.1.13.6 – limpeza e preparação do terreno para a instalação de sua planta industrial e regular operação,
dentro dos moldes propostos e de acordo com as orientações da Diretoria do Centro Industrial do
Município de Camboriú.
4 – Obrigações do Poder Concedente
4.1 - Incumbem ao Poder Concedente, independentemente de outras atribuições previstas neste Edital,
as que seguem:
4.1.1 – Realizar inspeções de avaliação, a qualquer tempo, destinadas ao levantamento das atividades
que estão sendo desenvolvidas.
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4.1.2 - Extinguir a concessão nos casos previstos em lei, no presente edital e no Termo de Concessão.
4.1.3 - Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares das cláusulas contratuais do Termo de
Concessão.
4.1.4 - Zelar pela utilização da área nos termos apresentados na proposta, receber, apurar e solucionar
queixas e reclamações, que serão cientificados para as providências a serem tomadas.
4.2 - Para esta Licitação e/ou futura contratação, define-se como:
Licitante: Empresa que se propõe a participar da Licitação, mediante manifesto interesse ou aquisição do
edital, como Competidor;
Proponente: Empresa que apresenta proposta para utilização das áreas do Distrito Industrial, objetos
deste Edital.
Poder Concedente: Administração Pública que Outorga a Concessão de Uso de Bem Público.
Concessionária: Empresa outorgada por Órgão Público para ocupação da área do Distrito Industrial.
Fiscalização: Diretoria do Centro Industrial de Camboriú ou organização municipal que venha a substituíla.
5- Fluxo e critério de julgamento
5.1 - Os trabalhos da Comissão de Licitação seguirão os seguintes trâmites:
5.1.1 - O recebimento dos envelopes - 01 e 02 - contendo os documentos e as propostas,
respectivamente, será feito no dia, hora e local, previstos no preâmbulo deste Edital.
5.1.2 - A entrega dos envelopes será feita junto à Comissão de Licitação, pelo representante de cada
licitante, obrigatoriamente, até a data e hora indicadas neste Edital não sendo permitido o recebimento
posterior de qualquer documento.
5.1.3 - Não serão aceitos os envelopes em desacordo com o estabelecido neste Edital, sendo,
automaticamente, excluídos da presente licitação.
5.1.4 - Concluído o recebimento dos envelopes, terá início a abertura dos mesmos, que será dividida em
duas fases.
5.1.5 - A primeira fase constituirá na abertura dos envelopes nº. 01, contendo a Documentação de
Habilitação, que será conferida, examinada e rubricada pela Comissão de Licitação e pelos
representantes legais das licitantes presentes.
5.1.6 - A licitante que não apresentar, integralmente, os documentos previstos no item 5, deste Edital,
apresentá-los com vícios, defeitos ou fora do prazo de validade, será inabilitada, sendo devolvido,
fechado, o envelope nº. 02 (Proposta), tal como fora recebido.
5.1.7 - Após o exame detalhado da documentação e, não havendo qualquer intenção de recursos
expresso em ata por parte de quaisquer dos licitantes presentes, a Comissão de Licitação dará início a
segunda fase, com a abertura dos envelopes nº. 02.
5.1.8 - Caso haja licitante inabilitada que manifeste interesse em interpor recurso, a Comissão de
Licitação interromperá os trabalhos, lavrando ata da reunião da fase de habilitação, a qual será assinada
pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes presentes.
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5.1.8.1 - Julgados os recursos interpostos, as licitantes habilitadas serão notificadas via oficial expressa,
do seu resultado, e convocadas a comparecerem em outra data, a fim de participarem da segunda fase.
5.1.8.2 - Após o julgamento da habilitação, será informada a data e hora para a abertura do envelope de
nº. 02 (Proposta Comercial), segunda fase do processo licitatório.
5.1.9 - A segunda fase constituirá na abertura dos envelopes nº. 02, contendo as Propostas, que serão
conferidas, examinadas e rubricadas pela Comissão de Licitação.
5.1.10 - As propostas e a documentação, que as acompanham, tornar-se-ão propriedades do Município
de Camboriú.
5.1.11 - Havendo interposição de recurso, observar-se-á o prazo definido no Art. 109, da Lei nº.
8.666/1993 e demais alterações.
5.1.12 - O relatório de Julgamento da Comissão de Licitação será adjudicado e submetido à homologação
da autoridade superior.
5.1.13 – Julgados, pela Comissão, as Propostas, o resultado será publicado no Mural da Prefeitura
Municipal de Camboriú com comunicação via carta AR expressa ou por e-mail.
5.2 – Os licitantes serão classificados em ordem decrescente da maior para a menor pontuação obtida na
PROPOSTA TÉCNICA seguindo os seguintes critérios:
5.2.1 – NOTA TÉCNICA (NT1) - Investimento em construções, equipamentos e mobiliários, com peso
correspondente a 20% (vinte por cento) dos pontos obtidos conforme tabela abaixo:
VALOR (R$)

PONTOS

ATÉ R$ 500.000,00

05 pontos

DE R$ 500.00,01 A R$ 1.000.000,00

10 pontos

DE 1.000.000,01 A R$ 5.000.000,00

15 pontos

DE 5.000.000,01 A R$ 10.000.000,00

20 pontos

DE 10.000.000,01 A R$ 15.000.000,00

25 pontos

DE 15.000.000,01 A R$ 20.000.000,00

30 pontos

DE 20.000.000,01 A R$ 30.000.000,00

35 pontos

ACIMA DE R$ 30.000.000,01

40 pontos

5.2.2 – NT2 – Média do número de Empregos Diretos à serem gerados nos três primeiros anos de
atividade industrial, com peso correspondente a 20% (vinte por cento) dos pontos obtidos conforme tabela
abaixo:
DE 10 A 15

05 pontos

DE 16 A 30

10 pontos

DE 31 A 60

15 pontos

DE 61 A 100

20 pontos

DE 101 A 150

25 pontos

DE 151 A 250

30 pontos

DE 251 A 350

35 pontos

ACIMA DE 351

40 pontos
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5.2.3 – NT3 - Média do faturamento anual mínimo previsto nos três primeiros anos de atividade industrial,
com peso correspondente a 20% (vinte por cento) dos pontos obtidos conforme tabela abaixo:
VALOR (R$ MIL)

PONTOS

Igual ou inferior a R$ 4.000.000,00

05 pontos

De R$ 4.000.000,01 até R$ 6.000.000,00

15 pontos

De R$ 6.000.000,01 até R$ 20.000.000,00

25 pontos

De R$ 20.000.000,01 até R$ 50.000.000,00

30 pontos

Superior a R$ 50.000.000,00

40 pontos

5.2.4 – NT4 – Renúncia dos seguintes benefícios constante na Lei Municipal 961/1993 – pontuado
positivamente pela renúncia expressa – com peso correspondente a 10% (dez por cento) dos pontos
obtidos conforme tabela abaixo:
RENÚNCIA DE BENEFÍCIO

PONTOS

Não solicitação de Isenção de Tributos Municipais

20 pontos

Não solicitação de Reversão de parcela do ICMS cabível ao Município

20 pontos

Não solicitação de benefícios não fiscais

10 pontos

5.2.5 – NT5 - Planejamento e Prazo de início da atividade e faturamento no município, com peso
correspondente a 15% (quinze por cento) dos pontos obtidos conforme tabela abaixo:
PRAZO PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO
(FATURAMENTO)

PONTOS

Até 6 meses

30 pontos

Entre 6 e 9 meses

20 pontos

Entre 9 e 12 meses

10 pontos

5.2.6 – NT6 – Tipos de indústria conforme o nível tecnológico, com peso correspondente a 15% (dez por
cento) dos pontos obtidos conforme tabela abaixo:
CLASSIFICAÇÃO DA INDÚSTRIA

PONTOS

Indústrias Tradicionais

05 pontos

Indústrias Modernas

10 pontos

Indústrias de Tecnologia Avançada

15 pontos

5.2.6.1- Para efeito deste item serão adotadas as seguintes definições:
a) Indústrias de Tecnologia Avançada: Ramos industriais que utilizam recursos tecnológicos de alta
sofisticação que necessitam de grandes investimentos para desenvolvimento de pesquisas, tais quais
Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos; Fabricação de Produtos
Farmoquímicos e Farmacêuticos; Fabricação de veículos aeroespaciais, Fabricação de produtos com
utilização de biotecnologia e bicombustíveis.
b) Indústrias Modernas: Ramos industriais dotadas de recursos tecnológicos avançados e mão de obra
qualificada na maior parte do processo produtivo, tais quais, Fabricação de Celulose, papel e produtos de
papel; Fabricação de Produtos Químicos e Derivados do Petróleo, Fabricação de Máquinas e
Equipamentos; Fabricação de Veículos Automotores; e demais equipamentos de transporte.
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c) Indústrias Tradicionais: Ramos industriais que utilizam baixa tecnologia, dotadas de mão de obra que
em sua maior parte não necessita ser qualificada, tais como, Fabricação de Produtos Têxteis, Artigos do
Vestuário e Acessórios; Preparação de Couro e Vestuário em Geral, Fabricação de Produtos Alimentícios,
Bebidas e Fumo; Fabricação de Produtos de Madeira; Fabricação de Produtos de Borracha e Material
Plástico; Metalúrgicas; Siderúrgicas e Fabricação de demais produtos diversos.
5.2.7 A valoração final (VF) da proposta técnica será resultante da seguinte fórmula:
VF = Σ ((NT1 x 0,20) + (NT2 x 0,20) + (NT3 x 0,20) + (NT4 x 0,10) + (NT5 x 0,15) + (NT6 x 0,15)) · 100
MNT1
MNT2
MNT3
MNT4
MNT5
MNT6
Onde:
VF = Valor Final
NT1 = Nota técnica 1: Investimento (item 7.2.1)
NT2 = Nota técnica 2: Empregos Diretos (item 7.2.2)
NT3 = Nota técnica 3: Faturamento anual mínimo (item 7.2.3)
NT4 = Nota Técnica 4: ações de responsabilidade (item 7.2.4)
NT5 = Nota Técnica 5: Planejamento e Prazos (item 7.2.5)
NT6 = Nota Técnica 6: Nível Tecnológico (item 7.2.6)
MNT1 = Valor Máximo da Nota técnica 1
MNT2 = Valor Máximo da Nota técnica 2
MNT3 = Valor Máximo da Nota técnica 3
MNT4 = Valor Máximo da Nota técnica 4
MNT5 = Valor Máximo da Nota técnica 5
MNT6 = Valor Máximo da Nota técnica 6
5.2.8 - Entre as Licitantes classificadas, será estabelecida a ordem de classificação em função do Valor
Final (VF), conforme definido nas condições deste edital.
5.2.9 – Serão declaradas vencedoras as propostas que obtiverem a maior pontuação no Valor Final de
cada lote.
5.2.10 – As licitantes que vierem a sagrar-se vencedora estarão obrigatoriamente vinculada às condições
e metas apresentadas nas propostas. O não cumprimento de ao menos 80% de cada condição e meta
apresentada na Proposta e Carta Consulta acarretará na reversão da concessão de uso, bem como
aplicação de multa no valor correspondente à 15% do valor da área ocupada, conforme avaliação
realizada no ato de assinatura do Termo de Concessão, monetariamente atualizado até a data do efetivo
pagamento.
5.2.11 – A sanção acima exposta não se aplicará se o descumprimento da proposta ocorrer,
Comprovadamente, em virtude de caso fortuito e força maior.
6- Prazo
6.1 - A vigência da concessão de uso será de 05 (cinco) anos prorrogáveis por iguais e sucessivos
períodos, a contar da conclusão da instalação, podendo, após 05 anos, ser convertida em doação com
cláusula de reversão em favor do Município, nos termos e condições previstos na Lei Municipal 961/1993.

7 - Critérios de avaliação das propostas
7.1. MELHOR TÉCNICA.
8 - Responsável pela fiscalização do contrato
8.1. Diretoria do Centro Industrial.
Camboriú/SC, 15 de janeiro de 2020.

CARLOS MORITZ FILHO
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PRESIDENTE DA DIRETORIA DO CENTRO INDUSTRIAL DE CAMBORIU

CONCORRENCIA 001/2020-PMC
ANEXO X
(MINUTA CONTRATUAL)
TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO
MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS.
Aos __________ dias do mês de ________ de 20___, o Município de Camboriú, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede na Rua Getulio Vargas, 77 Camboriú-SC, CNPJ/MF sob o nº. 83.102.283/000145, doravante denominado "PODER CONCEDENTE" ou Município, representado neste ato pelo Prefeito
Municipal, Sr. ELCIO ROGERIO KUHNEN, portador da Carteira de identidade nº. 1.895.507 CPF:
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720.439.549-20, residente na Rua Cerejeira, 1019 - TABULEIRO, Cidade de Camboriú - SC, e
__________________,
pessoa
jurídica
de
direito
privado,
estabelecida
à
___________________________________, nº. _____, na cidade de ___________________, Estado de
______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ________________________, representada
neste ato pelo seu __________, Sr. ___________, CPF sob o nº. _______________, doravante
denominada "CONCESSIONÁRIA", celebram este "Termo de Contrato de CONCESSÃO, vinculado
ao Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2020-PMC, autorizado pela Lei Municipal nº. 961/1993
e alterações posteriores, na forma da Leis Federais nº.s 8.666 de 21/06/93 e 8987/95 e alterações
posteriores, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ÁREA DA CONCESSÃO
1.1 - Constitui objeto da presente licitação, a concessão de direito real de uso de imóveis de
propriedade do Município de Camboriú, para instalação de indústrias, visando o desenvolvimento
social-econômico da cidade.
1.2 – Lote XX: área de terra localizada no Distrito Industrial, (...), avaliado em R$.....
CLÁUSULA SEGUNDA - MODO, FORMA E CONDIÇÕES DA INSTALAÇÃO DA INDÚSTRIA.
2.1 - A Concessionária, deverá Instalar-se na forma e prazo apresentado na proposta, com a
possibilidade de prorrogação pelo mesmo período apresentado na proposta, caso exista interesse do
Município.
2.2 - Atender e obedecer a todas as especificações do Edital de licitação, decretos regulamentares, termo
de referência, edital, anexos e proposta, todos em anexo e auxiliares deste Termo de Contrato.
2.3 - Todas as despesas de infraestrutura necessária para instalação da indústria são de
responsabilidade da Concessionária.
2.3.1 - A empresa beneficiada fica responsável por dotar-se da infraestrutura adequada, sendo sua
responsabilidade a instalação e manutenção de:
2.3.2 - abastecimento de água;
2.3.3 - rede de distribuição de energia elétrica;
2.3.4 - rede telefônica;
2.3.5 - sistema de escoamento de água pluviais;
2.3.6 - vias de circulação no torno do seu imóvel e imediações, de sorte a possibilitar plenas condições de
tráfego, de forma permanente, obedecendo ao determinado para o local quanto às medidas de ruas e
calçadas;
2.3.7 – limpeza e preparação do terreno para a instalação de sua planta industrial e regular operação,
dentro dos moldes propostos e de acordo com as orientações da Diretoria do Centro Industrial do
Município de Camboriú.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES
3.1 - Constituem em obrigações e deveres da CONCESSIONÁRIA, dentre outras inerentes ou
decorrentes deste instrumento:
3.2 – Comprovar mensalmente o recolhimento de todas as espécies de tributos cabíveis.
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3.3 - Arcar com todas as despesas de tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e
parafiscais), leis sociais, administração, pessoal, equipamentos e ferramental, e qualquer despesa,
acessória e/ou necessária, não especificada, com relação ao funcionamento da empresa.
3.4 - Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes a danos e prejuízos que tenha causado ao
Município de Camboriú e/ou a terceiros, em decorrência das suas atividades.
3.5 - Comunicar à fiscalização do Poder Concedente, a ocorrência de qualquer fato ou condição que
possa atrasar ou impedir qualquer obrigação contratual comunicando por escrito e dentro do prazo de 24
(vinte e quatro) horas, contados da sua ocorrência.
3.6 – Manter-se em atividade, funcionando normalmente.
3.7 - Responsabilizar-se integralmente, pelos pagamentos referentes aos serviços prestados por
terceiros, não cabendo ao Poder concedente, qualquer obrigação sobre eventuais débitos contraídos
junto aos mesmos;
3.8 – Permitir, a qualquer hora do dia ou da noite, a mais ampla e completa fiscalização por parte de
preposto do Poder Concedente ou terceiros previamente por ele indicado, devendo prestar as
informações e esclarecimentos solicitados por escrito.
3.9 - Cumprir, durante o contrato, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes, sendo
responsável por prejuízos decorrentes a que houver dado causa.
3.11 – Instalar-se na forma e prazo apresentado na proposta, com a possibilidade de prorrogação, por
igual período do prazo da proposta, caso exista interesse do Município.
3.12 – Manter-se em constante funcionamento no imóvel concedido, dentro da finalidade industrial e
condições propostas. A empresa que, a qualquer tempo, cessar suas atividades ou ocupar o imóvel para
outros fins não previstos na proposta, perderá todos os benefícios concedidos, inclusive com acionamento
da cláusula de reversão, caso necessário.
3.13 - A aquisição, por sua conta e expensas, de materiais diversos, veículos e equipamentos destinados
a plena execução dos serviços propostos.
3.14 - Assumir por sua conta e encargo, todas as despesas com a contratação de pessoal, inclusive
recolhimentos previdenciários, fiscais, trabalhistas e tributários, regidas pelas disposições de direito
privado, não se estabelecendo em qualquer hipótese relação entre os contratados pela concessionária e
poder concedente.
3.15 - Cumprir, durante a execução dos serviços contratados, todas as Leis e posturas Federais,
Estaduais e Municipais, pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes a
que houver dado causa.;
3.16 - Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes a danos e prejuízos que tenha causado ao
Município de Camboriú e/ou a terceiros, em decorrência da execução das suas atividades, respondendo
por si, seus empregados e preposto.
3.17 – Permitir e fazer permitir, a qualquer tempo, que o Poder Concedente fiscalize o cumprimento dos
requisitos para manutenção da concessão, cabendo à Concessionária propiciar a atuação da fiscalização,
prestando colaboração plena, inclusive quanto aos documentos relativos à instalação e da atividade na
área concedida.
3.18 - Enviar, semestralmente, ao Poder Concedente relatório das atividades desenvolvidas
pormenorizando informações relativas ao desenvolvimento econômico financeiro e à geração de
empregos.
3.2 - Constituem em obrigações do PODER CONCEDENTE:
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3.2.1 - Exercer ampla fiscalização das atividades desenvolvidas, verificando a compatibilidade das
mesmas com o contido na Proposta e Carta Consulta.
3.2.2 - Extinguir a concessão nos casos previstos em lei, no edital da concessão e neste contrato, não
cabendo qualquer direito a indenização perante a Concessionária.
3.2.3 - Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares das cláusulas contratuais.
3.2.4 - Zelar pela utilização da área nos termos apresentados na proposta, receber, apurar e solucionar
queixas e reclamações, que serão cientificados para as providências a serem tomadas.
3.2.5 - Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares pertinentes à concessão da área.
CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO
4.1 - A fiscalização do contrato será exercida pelo Poder concedente, através da Diretoria do Centro
Industrial, ou órgão que venha a substituí-lo, sendo permitida eventual contratação de terceiros para
assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, de modo a serem satisfeitas as
condições do projeto e especificações técnicas, com o devido acompanhamento técnico por parte dos
órgãos setoriais do Município.
4.2 - O Poder Concedente fiscalizará e inspecionará a área e verificará o cumprimento das especificações
e requisitos, podendo notificar a concessionária, quando verificado o descumprimento de algum item
contratual ou constante na Lei Municipal 961/1993.
4.3 - A ausência de comunicação por parte do Poder Concedente, referente a irregularidades ou falhas,
não exime a Concessionária das responsabilidades determinadas no Ajuste e seus anexos.
CLÁUSULA QUINTA - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO
5.1 - Este Contrato de Concessão se extinguirá nos seguintes casos:
5.1.1 - Advento do termo contratual, sem qualquer manifestação das partes acerca do interesse de
renovação;
5.1.2 - Decretação da falência, recuperação judicial, extinção, liquidação ou dissolução, bem como
falecimento ou incapacidade do titular, no caso de firma individual;
5.1.3 – Este Contrato de Concessão será rescindido:
5.1.3.1 - Unilateralmente, por iniciativa da Concessionária, mediante processo judicial, quando o Poder
Concedente estiver descumprindo as normas ajustadas.
5.1.3.2 - Por acordo entre as partes, com base no artigo 79, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, de forma amigável, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência
para a Administração do Município que, a exemplo da rescisão administrativa, deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
5.1.3.3 – Por não cumprimento, por parte da Concessionária, de ao menos 80% de cada condição e meta
apresentada na Proposta e Carta Consulta.
5.1.3.4 – Caso a indústria não seja instalada e suas atividades iniciadas no prazo estipulado no presente
contrato.
5.1.5.5 – Caso a Concessionária deixe de recolher regular e corretamente qualquer espécie de tributos;
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5.1.3.6 – Quando a Concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para
manter a adequada o desenvolvimento de suas atividades;
5.1.5.7 – Quando não houver cumprimento das penalidades impostas pelo Município, nos devidos prazos;
5.1.5.8 – Por não atendimento de intimação oriunda do Poder Concedente, no sentido regularizar
estrutura física, ou atividades/ações que estejam sendo praticadas em desacordo com a legislação; e
5.1.3.9 – Por descumprimento das cláusulas, obrigações contratuais ou disposições legais.
5.1.4 – Os casos de rescisão serão precedidos de apuração de responsabilidade contratual por parte da
Concessionária, a ser efetuada em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, sem
prejuízo das penalidades contratuais e aplicação de pena de suspensão no direito de licitar com o
Município de Camboriú, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
5.1.5 - As pessoas jurídicas de direito privado que não cumprirem o estabelecido no presente contrato, no
edital de licitação, bem como no termo de referência correlato, terão cancelados todos os benefícios
concedidos, inclusive com o retorno ao patrimônio municipal das áreas eventualmente doadas/concedidas,
sendo indevido, para todos os casos, qualquer espécie de indenização por parte da municipalidade.
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS
6.1 - A vigência da outorga da presente concessão de uso será de 05 anos prorrogáveis sucessivamente
por iguais períodos, a contar da data de sua assinatura.
6.2 - O prazo para início das obras de instalação da indústria na área concedida será de até 60 (sessenta)
dias, a partir da assinatura do Termo de Concessão.
6.3 – O prazo para completa instalação da indústria com início das atividades é de XX (xxxxxxxxxxxxx)
meses, conforme Proposta e Carta Consulta, com a possibilidade de prorrogação por igual período, caso
exista interesse do Município.
6.4 – Após 05 (cinco) anos de plena atividade industrial, a presente concessão poderá se converter em
doação com cláusula de reversão em favor do Município de Camboriú, analisado o interesse público.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES CONTRATUAIS
7.1 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, a Concessionária ficará sujeita às seguintes
penalidades, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
7.1.1 - Na hipótese de cessar suas atividades ou ocupar o imóvel para outros fins não previstos na
Proposta e Carta Consulta, a Concessionária perderá todos os benefícios concedidos, inclusive a
eventual doação do imóvel, que voltará a integrar o patrimônio do Município;
7.1.2 – A Concessionária esta obrigatoriamente vinculada às condições e metas apresentadas nas
propostas, sendo que, o não cumprimento de ao menos 80% de cada condição e meta apresentada na
Proposta e Carta Consulta implicará na reversão da concessão/doação, bem como na aplicação de multa
no valor correspondente à 15% do valor da área ocupada, conforme avaliação realizada no ato de
assinatura do Termo de Concessão, monetariamente atualizado até a data do efetivo pagamento.
7.1.2.1 - A sanção acima exposta não se aplicará se o descumprimento da proposta ocorrer,
comprovadamente, em virtude de caso fortuito e força maior.
7.1.3 – Não ocorrendo a instalação da indústria no prazo estabelecido, a Concessionária perderá todos os
benefícios concedidos.
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7.1.4 – Serão aplicadas multas variáveis entre 1%(um por cento) e 10%(dez por cento) do valor da área
ocupada, conforme avaliação realizada no ato de assinatura deste Termo de Concessão, a critério do
Poder Concedente, nos casos de:
7.1.4.1 – A Concessionária deixar de apresentar ao Poder Concedente, os relatórios solicitados;
7.1.4.2 – A Concessionária desobedecer ou se opor à ação da fiscalização do Poder Concedente, de
qualquer espécie;
7.1.4.3 - A Concessionária não atender a solicitações de informações, por parte do Poder Concedente,
sobre quaisquer dados da Concessão;
7.1.5 - As multas prevista no item anterior poderão, em caso de reincidência, ser aplicada em dobro.
7.2 – A aplicação das penalidades previstas no presente Contrato, não impedirá que o Município de
Camboriú adote as medidas judiciais cabíveis.
7.3 - A cobrança de multas será feita através de registro junto a Dívida Ativa do Município, após
notificação expressa do Poder Concedente.
7.4 - Caso o Poder Concedente exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a
notificar justificando a medida.
7.4.1 - Da notificação constarão as seguintes informações:
a) número do Contrato;
b) motivo a que se refere;
c) valor da multa e demonstrativo de cálculo.
7.5 - Poderá ainda a Concessionária, conforme o caso, responder por perdas e danos,
independentemente de multa prevista no presente Contrato.
7.6 - As multas de penalidades previstas na clausula sétima serão aplicadas respeitando-se o
contraditório e ampla defesa.
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO
8.1 - As dúvidas e/ou divergências contratuais, desde que não previstas expressamente no respectivo
Contrato, Edital, Termo de Referência e que não extrapolem os limites da Lei, poderão ser solucionados
amigavelmente.
8.2 - Fica eleito o foro de Camboriú – SC, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes da
execução do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual
teor e forma, para que possa produzir os devidos efeitos legais.
Camboriú, .........de .................de 20..... .
PREFEITO MUNICIPAL

CONCESSIONÁRIA

PRESIDENTE DA DIRETORIA DO CENTRO INDUSTRIAL DE CAMBORIU
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ANEXO XI
(PLANTA DAS ÁREAS OBJETO DA CONCESSÃO)

LOTE 01: ÁREA 47
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