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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO-SP 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 1743/2017 

 

CONCESSÃO DE USO PARA EXPLORAÇÃO DO BOX LOCALIZADO NO 

TERMINAL RODOVIÁRIO DE ÁLVARES MACHADO – SP. 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

 

O PREEFEITO MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO, SENHOR JOSÉ CARLOS 

CABRERA PARRA, no exercício de suas atribuições legais, determina a abertura de processo 

licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, nos termos da Lei Federal nº. 

8.666/93 e alterações posteriores deste Edital, que torna público para o conhecimento dos 

interessados. Os envelopes com a documentação e a proposta das empresas deverão ser 

entregues, impreterivelmente até às 9:00 horas do dia 07 de Agosto de 2017, na sede da 

Prefeitura Municipal de Álvares Machado-SP, sito à Praça da Bandeira s/n.º, para que às 9:00 

horas do mesmo dia, seja procedida a sua abertura. 

 

01 – OBJETO: 

 

A Concorrência Publica nº. 01/2017 visa, a Concessão de direito real de uso de imóvel de 

propriedade do Município de Álvares Machado, situado à Rua: José Maria Martins s/nº - 

Centro, denominado Terminal Rodoviário, observadas as seguintes condições: 

 

1.1 – Intransferibilidade de concessão no todo ou em parte;  

1.2 – Não modificabilidade da destinação das áreas objeto da concessão;  

1.3 – O imóvel quando do término da concessão, deverá ser devolvido nas mesmas condições 

iniciais, devendo ser feito laudo de vistoria, assinado pelas partes ao inicio e fim da concessão.  

 

02 – DAS OBRIGAÇÕES:  

 

A CONCESSIONÁRIA, às suas expensas enquanto vigorar a concessão. Deverá:  

2.1 – Promover toas as medidas e atos necessários à guarda e aprimoramento do bem concedido 

e dos serviços a ele inerentes;  

2.2 – Comunicar ao concedente qualquer ato de turbação ou esbulho praticado por terceiros 

contra o bem concedido a aos serviços a ele inerentes;  

2.3 – Satisfazer, nas épocas oportunas, as obrigações fiscais incidentes sobre o bem e serviços. 

Mesmo que lançados em nome do concedente;  

2.4 – Atender, quando para isto for intimado, às despesas a que de causa e às decorrentes de 

restauração, reforma, construção e reconstrução do bem concedido.  

 

03 – DO CONTRATO E SUA FORMALIZAÇÃO:  

 

A concessão do uso do bem e dos serviços a ele inerentes será outorgada por Contrato 

Administrativo que contemplará, além das disponíveis legais aplicáveis, as seguintes condições 

mínimas:  
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3.1 – Prazo do contrato por 01 (um) ano, renovável de acordo com interesse da administração, 

conforme art. 57, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas Alterações posteriores; 

3.2 – A exclusividade quanto ao fim destinado e proposto neste Edital;  

3.3 – A Caráter oneroso para a concessionária;  

3.4 – O prazo;  

3.5 – A impenhorabilidade do direito concedido;  

3.6 – A rescisão automática da outorga da concessão, no caso de desobediência às clausulas 

contratuais e legais;  

3.7 – Além do previsto neste item e no anterior, o concedente poderá, no contrato de concessão, 

estabelecer outras obrigações, deveres e responsabilidade a cargo da concessionária;  

3.8 – A concessão não libera a concessionária de qualquer obrigação, dever ou 

responsabilidade a que deva observar em razão de medidas legais cabíveis.  

3.9 – Na eventualidade de alteração do fim a que se destina imóvel concedido ou qualquer 

outra causa modificativa, extintiva ou substitutiva relacionada ao bem, seus serviços e natureza, 

fica ressalvada a liberação contratual à concedente, sem que deva arcar com quaisquer ônus ou 

penalidades pela rescisão do contrato administrativo de concessão;  

3.10 – A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 

administração que será designado quando da assinatura do contrato, com a cooperação dos 

usuários, através de mecanismos criados pela Prefeitura.  

3.11 – O Valor orçado para o presente contrato será o abaixo descriminado:  

1º - Um Box medindo 37,33m², avaliado em R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) mensais. 

  

3.12 – Homologada a licitação, o vencedor será convocado para assinar o contrato, no prazo de 

até 10 (dez) dias.  

Poderá a comissão quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições 

estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para faze-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto os 

preços, ou revogar a licitação, justificadamente,  

 

4 – DOS PRAZOS: 

 

Ficam fixados os seguintes prazos para:  

4.1 – ATENDIMENTO: Os interessados na presente Concorrência Pública serão atendidos em 

dias úteis, das 08:00 às 16:00 horas, no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal, Sito à Praça 

da Bandeira s/nº, Fone/Fax (018) 3273-9300;  

4.2 – ENTREGA DAS PROPOSTAS: As propostas dos interessados deverão ser entregues no 

Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, no endereço acima, até às 09:00 horas do  07 de 

Agosto de 2017.   
4.3 – ABERTURA DAS PROPOSTAS: As propostas serão abertas na sala de Licitações da 

Prefeitura Municipal às 09:00 horas do dia 07 de agosto de 2017.  

 

5 – DA HABILITAÇÃO:  

 

5.1 – FORMA DE APRESENTAÇÃO: Os concorrentes deverão apresentar os documentos 

elencados no item seguinte em original, reprodução autenticada ou publicação da imprensa 
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oficial, acondicionados em envelope lacrado, indevassável, tendo na sua parte externa os 

dizeres:  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2017 

ENVELOPE Nº. 01 – “DOCUMENTAÇÃO” 

 

6 – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:  

 

Os concorrentes deverão apresentar a seguinte documentação:  

 

Para Pessoas Físicas:  

6.1 – Cédula de Identidade do responsável;  

6.2 – Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

6.3 – Prova de regularidade para com o Município do domicilio ou sede do licitante, na forma 

da lei. 

6.4 – Certidão de regularidade de débitos Estaduais – Divida Ativa 

6.5 – Certidão de regularidade de débitos trabalhistas CNDT. 

 

Para Pessoas Jurídicas: 

6.6 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

6.7 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

6.8 - Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

6.9 - Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

6.10 - Certidão de regularidade de débito para a com a Secretaria da Receita Federal e a 

Procuradoria da Fazenda Nacional. 

6.11 - Certidão Negativa/Regularidade de débitos trabalhistas (CNDT) 

 

Para ambos:  
6.12 – Declaração contendo indicação do responsável ou dos responsáveis que assinarão o 

Termo de Contrato, com a qualificação completa e cargo (no caso de empresa) que ocupa ou 

ocupam na empresa, e se procurador, o instrumento de mandato;  

6.13 – Declaração de que visitou as dependências do local; 

6.14 – Declaração expressa de que aceita todas as condições constantes deste edital.  

 

7 – DA(S) PROPOSTA(S):  

 

7.1 – FORMA DE APRESENTAÇÃO: Os concorrentes deverão apresentar sua(s) proposta(s) 

elaborada(s), conforme Anexo-A, de forma clara e objetiva, sem rasuras, emendas, entrelinhas 

ou ressalvas, a(s) proposta(s) deve estar datada(s), rubricada(s), assinada(s), e acondicionada(s) 

em envelope lacrado, indevassável, tendo na sua parte externa os dizeres: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2017 

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTAS. 

7.2 – A(s) proposta(s) deverão conter, entre outros, os seguintes elementos:  

7.2.1 – Validade mínima de 60 (Sessenta) dias;  

7.2.2 –Valor mensal a ser pago pela Concessão.  

 

8 – DA VISITA AO LOCAL: 

 

Os interessados deverão visitar o Terminal Rodoviário, e, apresentar Declaração no envelope 

“Documentos”, (Item 6.13).  

 

9 – DO JULGAMENTO: 

 

9.1 – Recebidos os envelopes de conformidade com o disposto item 5 do presente edital, a 

Comissão de Licitação passará à fase de habilitação, no horário determinado;  

9.2 – Abertos cada um dos envelopes de nº. 1 – DOCUMENTAÇÃO, os elementos deles 

constantes serão rubricados pela Comissão e pelos participantes;  

9.3 – A Comissão decidirá sobre a habilitação dos concorrentes, considerando-se 

automaticamente inabilitado aquele que deixar de apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos;  

9.4 – A falta de assinatura de qualquer dos licitantes nas Atas que serão lavradas ao final de 

cada reunião não invalidará sua participação, sendo considerado tacitamente de acordo com o 

que nelas for consignado;  

9.5 – Os licitantes poderão apresentar, nesta fase, impugnação por escrito da documentação 

apresentada pelos concorrentes, sendo assegurado igual prazo para a defesa aos impugnados;  

9.6 – Aos concorrentes inabilitados será imediatamente devolvido, fechado o envelope nº. 02 – 

PROPOSTA, desde que não haja recurso ou após sua denegação, sendo a devolução 

consignada em Ata;  

9.7 – Ocorrendo manifestação de interposição de recurso contra qualquer ato praticado nesta 

fase, a sessão será encerrada e os trabalhos suspensos, determinando-se na ocasião, nova data 

para prosseguimento da licitação, quando será então divulgado o resultado da análise dos 

documentos e do eventual recurso interposto e serão abertos os envelopes de nº. 02 – 

PROPOSTA dos licitantes habilitados;  

9.8 – A Comissão abrirá e apreciará o conteúdo das propostas financeiras, rubricando cada 

folha e recolhendo rubrica dos participantes, que poderão igualmente examinar as propostas das 

concorrentes;  

9.9 – Durante 15 (quinze) minutos, os licitantes poderão oferecer impugnação por escrito ás 

demais propostas, sendo assegurado igual prazo para defesa aos impugnados;  

9.10 – Nenhum adendo será admitido nessa fase;  

9.11 – Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório 

desta licitação e as propostas aquém do limite mínimo fixado; 

9.12 – Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto no § 2º do 

Artigo 3º da Lei 8.666/93, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual todos 

os licitantes serão convocados.  
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9.13 – A Comissão de Licitação apresentará relatório objetivo e conclusivo ao Prefeito, 

indicando o vencedor do certame licitatório em Ata circunstanciada de Sessão de Julgamento;  

9.14 – Da decisão do julgamento da Comissão, caberá recursos nos termos da Lei Federal nº. 

8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 

10 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 

 

10.1 – Encerrada a fase julgamento, o processo licitatório será encaminhado ao Senhor Prefeito 

que, concordando com o relatório e a adjudicação, homologará a licitação;  

10.2 – A Prefeitura reserva-se ao direito de não estabelecer contrato com nenhum dos licitantes 

na ocorrência de motivo ou em caso excepcional ou imprevisível, a critério da Comissão de 

Licitação ou do Prefeito Municipal;  

10.3 – Reserva-se igualmente a Prefeitura ao direito de REVOGAR ou CANCELAR o presente 

procedimento licitatório, por interesse público, sem que caiba a qualquer dos licitantes direitos 

a reclamação ou indenização de qualquer espécie;  

10.4 – A Comissão julgadora fica reservada o direito de, a critério exclusivo e mesmo depois da 

apresentação das propostas: desclassificar as que a seu a juízo não estejam em condições 

técnicas ou financeiras de assegurar o atendimento satisfatório ao objeto da licitação: dispensar 

formalidades omitidas ou revelar irregularidade encontradas nas propostas.  

 

11 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

11.1 – O pagamento do referente a Concessão será feito à Prefeitura até o dia dez do mês 

subsequente.  

 

12 – DAS MULTAS E SANÇÕES:  

 

12.1 – Pelo inadimplemento de quaisquer condições e cláusulas do contrato, ou pela 

inexecução total ou parcial do mesmo, a Prefeitura aplicará as seguintes multas e/ou sanções, 

de acordo com a infração cometida, sendo garantida a defesa prévia:  

12.1.1 – Advertência;  

12.1.2 – Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso;  

12.1.3 – Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia, quando deixar de 

cumprir as determinações da Prefeitura;  

12.1.4 – Após o prazo de dez dias estabelecido nos itens anteriores, a Prefeitura poderá 

rescindir o contrato de concessão, ou continuar aplicando a multa diária até o cumprimento da 

obrigação;  

12.1.5 – Nos casos de rescisão pelos motivos previstos neste Edital, e outros previstos em Lei, a 

Prefeitura aplicará a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;  

12.1.6 – A recusa do (a) licitante declarado (a) vencedor (a) em assinar o Contrato, ou o seu 

não comparecimento para a assinatura no prazo previsto neste Edital, caracterizará o 

descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a, ao pagamento de 

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;  

12.1.7 – Na hipótese supra a PREFEITURA poderá convocar as licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, ou revogar a licitação, sem que caiba às licitantes direito de 
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indenização de qualquer espécie (artigos 64 e 81 da Lei Federal nº. 8.666/93,atualizada pela Lei 

Federal nº. 8.883/94);  

12.1.8 – Sem prejuízo das sanções previstas no item 6.1 e seus subitens, poderão ser aplicadas à 

inadimplente, outras contidas na Lei Federal nº. 8.666/963 e alterações dadas pela Lei Federal 

nº. 8.883/94;  

12.1.9 – Os casos de Rescisão de Contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, sendo assegurado o contraditório e ampla defesa;  

12.1.10 – A aplicação das penalidades previstas neste Edital e na Lei Federal nº. 8.666/93 com 

as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94, não exonera a inadimplente de 

eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar;  

12.1.11 – Além das multas e/ou sanções que serão aplicadas à inadimplente, as irregularidades 

mencionadas nos itens anteriores serão anotados nas respectivas fichas cadastrais;  

 

13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

13.1 – Todos os procedimentos serão regidos pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, aplicando-se na omissão ou subsidiariamente, a legislação civil brasileira que 

couber e naquilo que não lhe for conflitante;  

13.2 – Os recursos administrativos permissíveis e os respectivos prazos estão elencados no 

Artigo 109 da Lei nº. 8.666/93, estando os participantes sujeitos às penas elencadas nos artigos 

86 e 99 da mesma lei, na hipótese de inadimplência ou de prejuízos causados ao Poder Público;  

13.3 – Uma vez iniciada a abertura da documentação, não será admitida qualquer emenda que 

possa influir no resultado do julgamento, nem serão admitidos licitantes retardatários;  

13.4 – Fica fixado o Fórum da Comarca de Presidente Prudente, para dirimir litígios e 

controvérsias advinhas do cumprimento desta licitação.  

13.5 – A fim de que nenhum interessado alegue ignorância, será dada ampla publicidade a este 

Edital, por afixação nos locais de costumes e publicação pela imprensa escrita nos termos da 

Lei.  

Álvares Machado, 05 de Julho de 2017. 

 

 

JOSÉ CARLOS CABRERA PARRA 

PREFEITO 
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ANEXO – A 

PROPOSTA 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2017 

PROCESSO 1743/2017 

 

PROPONENTE:____________________________________________ 

CPF______________________ RG: ____________________________ 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR 

MENSAL R$ 

01 
Concessão de uso para exploração de box localizado no 

terminal rodoviário do município 
 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: _60____ DIAS 

 

 

 

 

________________, DE ________________DE 2017. 

 

 

 

 

____________________________ 

Assinatura do representante legal 
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MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E EXPLORAÇÃO DE BOXE DO 

TERMINAL RODOVIÁRIO DE ÁLVARES MACHADO – SP. 

 

Concorrência Pública nº. 01/2017.  

Processo nº. 1743/2017.  

Regido pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 

Por este instrumento particular de prestação de serviços, de um lado o MUNICÍPIO DE 

ÀLVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. xxx, 

com sede administrativa à xxx, Centro, nesta cidade de Álvares Machado, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Senhor XXXXX XXXX, brasileiro, casado, portador do 

RG. xxx, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua: xxxxxxxxxx , nº. xxx, doravante 

denominado simplesmente CONCEDENTE,  e de outro lado o Senhor 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, comerciante, portador 

RG. XXXXXXXXX /XXX/XX e CPF XXXXXXXXXXX, residente e domiciliado a Rua: 

XXXXXXXXXXXXXX, XXXX, bairro:XXXXXXXXXX, nesta cidade de XXXXXXXXXX, 

Estado XXXXXXXX, aqui denominado simplesmente de CONCESSIONÁRIO, tem entre si 

como justo e contratado o seguinte:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA:- Objetiva o presente CONTRATO, a Concessão de direito real de 

uso do imóvel de propriedade do Município de Álvares Machado, situado a Rua José Maria 

Martins s/nº, denominado Terminal Rodoviário.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONCESSIONÁRIA obriga-se a promover todas as medidas e 

atos necessários à guarda e aprimoramento do bem concedido e dos serviços a ele inerentes, 

comunicando à CONCEDENTE, qualquer ato de turbação ou esbulho praticado por terceiros 

contra o bem concedido a aos serviços a ele inerentes.  

 

CLÁUSULA TERCERA: O imóvel quando do término da concessão, deverá ser devolvido 

nas mesmas condições iniciais, devendo ser feito laudo vistoria, assinado pelas partes ao fim de 

concessão.  

 

CLÁUSULA QUARTA: A CONCESSIONÁRIA deverá atender, quando para isto for 

intimado, às despesas a que de causa e às decorrentes de restauração, reforma, construção e 

reconstrução do bem concedido.  

 

CLÁUSULA QUINTA: Fica proibida a transferência do Boxe licitado no todo ou em parte.  

 

CLÁUSULA SEXTA: Fica proibida a modificação da destinação das áreas objeto da 

concessão.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: A CONCESSIONÁRIA obriga-se a pagar mensalmente pelo Boxe 

medindo 37,33 m², conforme proposta apresentada na Concorrência Pública nº. 01/2017.  

 

CLÁUSULA OITAVA: O pagamento pela Concessão será feito à Prefeitura Municipal de 

Álvares Machado até o décimo dia do mês subsequente.  
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CLÁUSULA NONA: O reajuste do aluguel será anual com base no índice I.P.C.A do I.B.G.E.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: O prazo de vigência deste Contrato é de 01 (um) ano a contar da 

assinatura deste, renovável de acordo com interesse da administração, conforme art. 57, inciso 

II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas Alterações posteriores; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: – Pelo inadimplemento de quaisquer condições e 

cláusulas do contrato, ou pela inexecução total ou parcial do mesmo, a Prefeitura aplicará as 

seguintes multas e/ou sanções, de acordo com a infração cometida, sendo garantida a defesa 

prévia:  

a)  – Advertência;  

b)  – Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso;  

c) – Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia, quando deixar de cumprir as 

determinações da Prefeitura;  

d) – Após o prazo de dez dias estabelecido nos itens anteriores, a Prefeitura poderá rescindir o 

contrato de concessão, ou continuar aplicando a multa diária até o cumprimento da obrigação;  

e) – Nos casos de rescisão pelos motivos previstos neste Edital, e outros previstos em Lei, a 

Prefeitura aplicará a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;  

f) – A recusa do (a) licitante declarado (a) vencedor(a) em assinar o Contrato, ou o seu não 

comparecimento para a assinatura no prazo previsto neste Edital, caracterizará o 

descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a, ao pagamento de 

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;  

g) – Na hipótese supra a PREFEITURA poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, ou revogar a licitação, sem que caiba às licitantes direito de indenização de 

qualquer espécie (artigos 64 e 81 da Lei Federal nº. 8.666/93,atualizada pela Lei Federal nº. 

8.883/94);  

h) – Sem prejuízo das sanções previstas no item 6.1 e seus subitens, poderão ser aplicadas à 

inadimplente, outras contidas na Lei Federal nº. 8.666/963 e alterações dadas pela Lei Federal 

nº. 8.883/94;  

i) – Os casos de Rescisão Contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

sendo assegurado o contraditório e ampla defesa;  

j) – A aplicação das penalidades previstas neste Edital e na Lei Federal nº. 8.666/93 com as 

alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94, não exonera a inadimplente de eventual 

ação por perdas e danos que seu ato ensejar;  

l) – Além das multas e/ou sanções que serão aplicadas à inadimplente, as irregularidades 

mencionadas nos itens anteriores serão anotados nas respectivas fichas cadastrais;  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, 

para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem, oriundas do presente CONTRATO.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: E por estarem as partes de pleno acordo em tudo 

quanto se encontra neste instrumento particular, assinam o presente CONTRATO, em duas vias 

de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.  

 

Presidente Prudente, XX DE XXXXXXXX DE 2017. 
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CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO 

Xxxxxxxx  - Prefeito 

 

 

 

CONCESSIONÁRIO: XXXX xXXXXXx  

 

 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

 

 

1º_______________________     2º _______________________ 

NOME:                                               NOME: 

RG:                                                     RG:  


