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EDITAL Nº 06/2018 

 

 

PROCESSO Nº 006/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/02/2018                HORÁRIO: 14:00 HORAS.  

LOCAL:  Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Silveiras, sito a Praça Padre Antonio Pereira 

Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. 

 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

A Prefeitura Municipal de Silveiras/SP, mediante autorização do Senhor Prefeito Municipal, 
usando de sua competência, torna pública a abertura da licitação na modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo MAIOR OFERTA POR ITEM, objetivando a concessão onerosa do uso de espaço 
público destinado à exploração de ponto comercial (quiosque) localizado na Praça Padre Joaquim 

Ferreira da Cunha, s/nº, área central, em Silveiras/SP, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002 e pela Legislação Municipal concernente a matéria, aplicando-se subsidiariamente, no 

que couberam, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, alteradas pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 e Lei 

Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008 e, ainda, demais alterações posteriores, e normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 
mencionado para a realização da sessão pública de processamento do Pregão no momento do 

credenciamento.  

A sessão de processamento do pregão será realizada na sala de reuniões da Prefeitura 

Municipal de Silveiras, sito a Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro – Silveiras, iniciando-se 
no dia 07 de fevereiro de 2018, às 14:00 horas, e será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da 

Equipe de Apoio.  

  

I - DO OBJETO  

1 - A presente licitação tem por objeto a CONCESSÃO ONEROSA DO USO DE ESPAÇO PÚBLICO 
DESTINADO À EXPLORAÇÃO DE PONTO COMERCIAL (QUIOSQUE) LOCALIZADO NA PRAÇA 

PADRE JOAQUIM FERREIRA DA CUNHA, S/Nº, ÁREA CENTRAL, EM SILVEIRAS/SP, conforme 

especificações constantes no Termo de Referência deste Edital - Anexo I.  

  

II - DA PARTICIPAÇÃO:  

1 Poderão participar do certame todos os interessados dos ramos de atividades pertinentes ao 
objeto da contratação e que preencherem as condições de habilitação constantes neste Edital.  

2 Serão permitidas somente as participações de licitantes que sejam Microempresas (ME), 
Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores Individuais; não serão admitidas as 

participações de empresa estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que encontrem-se 
sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, 

qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que 
tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura, ou declarados 

inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

III - DA CONCESSÃO DE USO 

1 - Será concedida à Concessionária o objeto da concessão, sendo que a mesma terá que pagar, no 

mínimo, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais à Concedente. 
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2 - A Concessionária deverá efetuar o pagamento até o dia 15 do mês subsequente, através de guia de 

recolhimento ou depósito em conta bancária previamente indicada pela Secretaria Municipal da 

Fazenda. 

 

IV - DO CREDENCIAMENTO  

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos, e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma 
reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os 

poderes do mandante para a outorga. 

2 - O Credenciamento, apresentado nos termos do modelo do Anexo VI, deverá ser acompanhado do 

estatuto social e suas alterações, se houver, a fim de se identificar a competência do emitente da 

Credencial;  

3 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto.  

4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.  

5 - Encerrado o credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidas credenciais de eventuais 
representantes retardatários.  

  

V - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  

1 - A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo II ao Edital, deverá ser apresentada no momento do credenciamento e fora 
dos Envelopes nº 1 e 2.  

2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 
02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além da razão social do 

proponente, os seguintes dizeres:  

  

Envelope nº 1 – PROPOSTA 

Pregão Presencial nº 06/2018.  

Processo nº 006/2018.  

  

Envelope nº 2 – HABILITAÇÃO 

Pregão Presencial nº 06/2018.  

Processo nº 006/2018.  

  

3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em Língua 
Portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador.  

4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para 

autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio.  

  

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA:  

1 – A proposta de preços, que deverá conter os seguintes elementos:  

a) Razão social, endereço, CNPJ e, se o caso, Inscrição Estadual da licitante.  

b) Número do Processo e do Pregão.  

c) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Termo de 

Referência - Anexo I deste Edital.  
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d) Preço unitário do item, em moeda corrente nacional, em algarismos e, ao final, por extenso, 

apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, todas as despesas e custos, como por 

exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas ficando desde já desobrigada a 
Concedente destas despesas ou quaisquer outras oriundas desta concessão. 

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.  

f) Conter prazo de ocupação e previsão de funcionamento do ponto comercial a ser explorado. 

g) Declaração, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações 
exigidas no Termo de Referência.  

h) Declaração de que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos 
existentes na data da apresentação da proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, 

material e despesas administrativas necessárias ao funcionamento da atividade comercial. 

2 É vedada a apresentação de proposta parcial para o item e/ou lote, devendo o licitante 
contemplar todos os seus itens.  

3 Serão considerados inexequíveis os valores inferiores ao estipulado no Termo de Referência. 

3.1  A Pregoeira poderá solicitar à(s) Licitante(s) documentação que comprove a exequibilidade da 

proposta apresentada nos termos do disposto no subitem anterior. 

3.2  A não apresentação da documentação menciona no subitem anterior, no prazo determinado pela 

Pregoeira, resultará na desclassificação da(s) Licitante(s) e incorrerá em penalidades conforme previsto 
neste Edital. 

4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

  

VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"  

1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados 

os quais dizem respeito a:  

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA.  

a) Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas 

comerciais, das declarações constantes deste Edital e do contrato. 

a.1) Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável(s) pela empresa para 

praticar atos junto à Administração Pública 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

c) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), no caso de 
microempreendedor Individual; 

d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  

e) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;  

f) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

g) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir.  

1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não precisarão constar do 
Envelope "Documentos de habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 

Pregão.  

  

1.2 - REGULARIDADE FISCAL  

a) Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual  e  Municipal do domicílio ou sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;  

c) Certidão negativa de débitos ou positiva com efeito de negativa relativa à Fazenda Municipal da 

sede da licitante pertinente ao objeto licitado, ou outra prova equivalente, na forma da lei;  

d) Certidão negativa de débitos ou positiva com efeito de negativa relativa à Fazenda Estadual da 

sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;  
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e) Certidão conjunta negativa de débitos ou positiva com efeito de negativa, relativa a Tributos 

Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;  

f) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS);  

g) Certidão de negativa de débitos ou positiva com efeito de negativa perante à Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT), em 
conformidade com Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pelo Lei nº 12.440 

de 07 de julho de 2011.  

  

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;  

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica;  

b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante 

da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em 
vigor.  

  

1.4 – OUTRAS COMPROVAÇÕES:  

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 

que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo Anexo IV;  

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;  

c) Declaração da licitante em papel timbrado de que tomou conhecimento de todas as informações 
e condições para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, bem como de todo o teor 

constante no Termo de Referência. A não apresentação desta declaração será entendida pela Pregoeira 
e sua equipe de apoio como concordância com o teor deste EDITAL.   

d) Dados para assinatura do contrato (Anexo VIII deste edital).  

  

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:  

2.1 - É facultado às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital 
(referentes aos subitens 1.1 a 1.3 do item VII), pelo comprovante de Registro Cadastral para participar 

de licitações junto à Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, de qualquer uma das esferas 
(União, Estado ou Município), desde que emitida através da lei Federal 8.666/93 e suas alterações, no 

ramo de atividade compatível com o objeto deste certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado 
dos documentos relacionados nos subitens 1.1 a 1.3 do item VII, que não tenham sido apresentados 

para o cadastramento ou, se apresentados, já estejam com os respectivos prazos de validade vencidos 
na data de apresentação das propostas.  

2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas.  

2.3 - Estará sujeita a INABILITAÇÃO a empresa que apresentar as Certidões com divergências no 

seu enquadramento – LTDA, ME, EPP e MEI, que influenciem diretamente no recolhimento de tributos e 
consequentemente nas Certidões Negativas apresentadas.  

2.4 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente edital e seus anexos.  

2.5 - Todos os documentos deverão estar em nome da empresa proponente, e, concomitantemente, 

com indicação do mesmo número de inscrição no CNPJ e com o mesmo endereço, quaisquer que sejam 
estes (da matriz ou de filial) exceto para os documentos que são gerados apenas em nome, endereço e 

CNPJ da matriz. Quando do recebimento do objeto deste certame, as respectivas Notas Fiscais deverão 
ser da mesma empresa/CNPJ/endereço que participou desse certame.  

2.6 – As microempresas, empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais, por 
ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

2.6.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de microempresas, empresas 

de pequeno porte e microempreendedores individuais que tenham formalizado solicitação para usufruir 
dos benefícios da Lei Complementar Federal 123/06, será assegurado às mesmas empresas o prazo de 
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5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao recebimento da intimação (via Diário Oficial do 

Estado ou através de e-mail) após ocorrida a adjudicação do objeto, prorrogáveis por igual período - a 
critério único dessa Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito, e apresentação de eventuais certidões negativas, ou positivas com efeito de negativas.  

2.6.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei Federal 
8666/93, sendo facultado à Prefeitura Municipal de Silveiras convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do Termo Contratual, ou anular a licitação.  

  

VIII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
1 No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração máxima de 

01 (uma) hora, salvo motivo justificado.  

2 No momento do credenciamento, além dos documentos constantes nos itens IV e V deste edital, 

as licitantes entregarão à Pregoeira a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de 
acordo com o estabelecido no Anexo II ao Edital, e, em envelopes separados, a proposta de preços e os 

documentos de habilitação.  

3- A análise das propostas pela Pregoeira visará o atendimento das condições estabelecidas neste Edital 

e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  

b) Que apresentem preço baseado em proposta das demais licitantes.  

3.1 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 

erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para 
apuração do valor da proposta.  

3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes.  

4- As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios:  

a) Seleção da proposta de maior preço e as demais com preços até 10 % inferiores àquela;  

b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os maiores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de 

empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 
licitantes.  

5 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de menor preço e os demais em ordem 

crescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  

5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.  

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e crescentes, superiores à proposta de 
MAIOR OFERTA POR ITEM, podendo ser feitos novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação 

do vencedor.  

6.1 - Somente será(ão) aceitos(s) lance(s) verbal(is) que seja(m) superior(es) ao valor da maior 

proposta escrita e/ou do último menor lance verbal oferecido, observado(s) o(s) limite(s) mínimo(s) de 
aumento por preço unitário, que não será inferior a 2% (dois por cento) da fixada pela administração, 

anterior a etapa de lances, conforme subitem 1 da Cláusula III. 

7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances.  

8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas da etapa de lances, na ordem decrescente dos valores, considerando-se para as 
selecionadas o último preço ofertado.  
9 - Na situação em que duas ou mais empresas apresentarem o mesmo valor, hipótese apenas 
admissível na inocorrência de quaisquer lances, e dentre elas estiver uma empresa enquadrada como 

microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedores individuais, esta será considerada 
vencedora. Se dentre elas existirem duas ou mais empresas qualificadas como micro, de pequeno porte 

ou microempreendedor individual, a classificação será decidida por sorteio, a ser realizado na mesma 
sessão pública.  
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10 - Na situação em que duas ou mais propostas de licitantes não enquadradas como 

microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual apresentar o mesmo valor, 
a classificação será decidida por sorteio, a ser realizado na mesma sessão pública.  

11 - Quando as propostas apresentadas originalmente pelas microempresas, pelas empresas de 
pequeno porte ou pelos microempreendedores individuais, ou as novas propostas obtidas na fase de 

lances verbais das mesmas empresas, forem até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada, desde que esta também não se enquadre nessas categorias, proceder-se-á da seguinte 

forma:  

11.1 - a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual melhor 

classificada, após convocada, poderá apresentar, na própria sessão de julgamento do pregão, no prazo 
de 5 (cinco) minutos, proposta de preço superior àquela considerada vencedora do certame, situação 

em que o objeto será adjudicado em seu favor. Na hipótese de existirem duas ou mais empresas 
beneficiadas pela LC nº 123/06, as novas propostas serão apresentadas a partir da proposta de menor 

valor, e, assim, regressivamente.  

11.2 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de 

pequeno porte ou microempreendedor individual que se encontrem dentro do limite de 5% (cinco por 
cento), será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a 

melhor oferta;  

11.3 - na hipótese da não-adjudicação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  

12 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à redução do 
preço. 

13 - Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do maior preço ofertado, 
decidindo motivadamente a respeito.  

13.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 
das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento.  

14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor.  

15 - Para aferição, quanto às especificações do objeto, a Pregoeira poderá solicitar a área técnica 

requisitante, através de parecer conclusivo, objetivo e fundamentado no que se refere à solicitação, 
conforme disposto no Anexo I do presente edital.  

16 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do item participante.  

17 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a 

Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor.  

18 – Declarada vencedora, nos casos de adjudicação de lotes, a licitante deverá protocolar na 
Diretoria de Licitações, localizado na Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52, Centro, aos cuidados da 

Pregoeira, até o segundo dia útil seguinte à data em que for declarado vencedor do certame, os novos 
preços unitários e totais, a partir do preço total final obtido no certame, devendo ser aplicado a todos os 

itens igual percentual de desconto ao negociado no item, caso o menor preço seja para o lote.  

19 – Se a licitante vencedora deixar de cumprir a obrigação estabelecida no item 18, no prazo ali 

mesmo assinalado, os preços unitários finais válidos a serem registrados, serão apurados pela Prefeitura 
Municipal de Silveiras, com a aplicação do percentual que retrate a redução obtida entre o preço total do 

lote oferecido na proposta inicial e o preço total do lote final obtido no certame, indistintamente, sobre 
cada um dos preços unitários ofertados na referida proposta.  

  

IX - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:  

1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 

a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
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2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito 

de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente.  

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.  

5 - Fica reservado ao Prefeito Municipal de Silveiras o direito de, a seu exclusivo critério, aceitar o 
resultado final apresentado pela Pregoeira; anular o presente certame total ou parcialmente nos casos 

de ilegalidade no procedimento ou julgamento, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado; e, ainda, revogá-lo por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta.  

6 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

7 - Não serão reconhecidos os recursos enviados por fax, e-mail, via postal e/ou após o transcurso 

dos respectivos prazos legais, devendo ser protocolados, pessoalmente, na Diretoria de Licitações, 
localizado na Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52, Centro, em Silveiras. 

8 - A adjudicação será feita por MAIOR OFERTA POR ITEM.  

  

X – CONTRATAÇÃO  
1- A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de Termo de 
Contrato, cuja Minuta integra este Edital como Anexo VII;  

1.1- Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário 
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a 

Fazenda Nacional estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Prefeitura Municipal verificará a 
situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e 

anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada;  

a) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será 
notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 

1.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena 
de a contratação não se realizar.  

1.2- O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato, no prazo de até 03 (três) dias úteis 
contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério 

desta Prefeitura Municipal, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital;  

1.3- Tratando-se de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, cuja 
documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá 

comprovar, previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério desta 

Prefeitura Municipal, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste edital;  

a) Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em sessão pública, 

os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na 
hipótese de haver participação de de microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor 

individual;  

b) Na hipótese de nenhuma de microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor 

individual porte atenderem aos requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de 
classificação das ofertas, com vistas à contratação.  

2- A concessionária se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na 
licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a 
validade.  
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XI – DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA  
1- A autorização para a concessão do imóvel a licitante vencedora será expedida após a assinatura 
do Contrato indicará: o nome da Empresa, o local de entrega ou da prestação de serviço. A 

Concessionária fica obrigada a fornecer ou prestar o serviço no prazo e preço pactuado, sob pena de 
serem aplicadas as sanções previstas no Contrato.  

1.1- O prazo de vigência do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado nos 

termos do art. 57, II da Lei 8.666/93. 

2- A execução do objeto desta licitação deverá ser feita no endereço sito à Praça Padre Joaquim 

Ferreira da Cunha, s/nº, área Central, em Silveiras/SP, correndo por conta da Concessionária todas 
despesas para a manutenção do comércio, como taxas, impostos, seguros, transporte, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da exploração do imóvel. 

 

XII - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO  
1 - O objeto deste contrato deverá ser executado em fiel atendimento às condições estipuladas no 
Termo de Referência que integra o contrato, bem como em obediência às especificações nele 

expressadas. 

2 – Os serviços explorados em desacordo com o constante no Termo de Referência, parte 

integrante do contrato, deverá ser ajustado e regularizado imediatamente após o recebimento de 
notificação escrita da Prefeitura.  

3 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Concedente, cujas reclamações se 
obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à Concedente, imediatamente e por escrito, de 

qualquer anormalidade que verificar quando da execução do Contrato.  

4 - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização realizada pela Concedente, no tocante a exploração do 

serviço, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato.  

5 - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da entrega do serviço, 

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.  

6 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme art.65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 
e sua posteriores alterações.  

7 - A falta de profissionais, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução do objeto 

não poderá ser alegada como motivo de força maior para o não funcionamento, má execução ou a não 
entrega do serviço objeto deste Contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não 

cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.  

8 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 

regulamentadoras pertinentes.   

9 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 

integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida 
pela Contratante. 

11 - Indenizar terceiros e/ou a Concedente, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de 
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas 

preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes.   

12 - Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, 
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da Concedente, de que venha a tomar 

conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a 
exploração de serviços objeto do Contrato. 

13 - Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste Edital, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei n° 8.666/93.  

  

XIII - DA FISCALIZAÇÃO  
1- A existência e a atuação da fiscalização da Concedente em nada restringem a responsabilidade, 

única, integral e exclusiva da Concessionária, no que concerne a execução do objeto ora contratado, 
bem como em suas consequências e implicações próximas ou remotas.  
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XIV - DA FORMA DE PAGAMENTO PELA CONCESSIONÁRIA 
1- Em razão da exploração do ponto comercial pela Concessionária, a mesma deverá dirigir-se 
mensalmente a Tesouraria da Prefeitura Municipal para obtenção da guia de recolhimento ou para 

efetuar depósito em conta indicada pela administração. 

2 - O valor total ajustado do presente Contrato é de R$ ______ (__________), e será devido 
mensalmente a Prefeitura Municipal de Silveiras. 

3- Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida, a Concedente fará jus a correção 

monetária nos termos da Lei, bem como juros moratórios, calculados “pro rata tempore” em relação ao 
atraso verificado conforme índices vigentes. 

4-  O valor do contrato somente poderá ser reajustado após o decurso de 12 (doze) meses, 
contados da data da assinatura do mesmo, utilizando-se o índice geral de preços ao consumidor – 

IGPM/FGV ou de outro índice que venha substituí-lo em caso de extinção do mesmo. 

  

XV - DA RESCISÃO, DAS MULTAS E DAS SANÇÕES.  

1.1. - A Concessionária ficará sujeita, garantido o contraditório e a ampla defesa, às seguintes 
sanções administrativas: 
a) advertência; 
b) multa correspondente: 
b.1) à 1% (um por cento) sobre o valor mensal contratado, limitado à 30% (trinta por cento), por dia 
de atraso do pagamento; 
b.2) à razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato (valor anual), no caso de 
descumprimento de cláusula contratual; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a 
Administração Pública pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso anterior. 
1.2. As penalidades de advertência e a multa poderão ser aplicadas cumulativamente com outras 
sanções. 
 

XVI – DA GARANTIA CONTRATUAL  

1- Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.  

  

XVII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

1- As obrigações da concessionária consistirão em: 

1.1 -  Pagar mensalmente o valor ajustado no presente contrato; 

1.2 -  Usar a área cedida conforme o estabelecido no contrato e tratá-la com o mesmo cuidado que 

teria se fosse seu, não podendo mudar sua destinação contratual; 

1.3 -  Responder por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados pelas pessoas que 

utilizarão o imóvel durante a vigência da Concessão; 

1.4 -  Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Concedente, quanto à 

execução do contrato; 

1.5 -  Responsabilizar-se pelos eventuais danos e prejuízos que a qualquer título venha causar à 

Concedente ou a terceiros, em decorrência da execução deste Contrato ou em conexão com ele, exceto 

nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados, a juízo da Concedente; 

1.6 -  Findo o contrato, devolver o imóvel ao Município nas condições da época em que o recebeu; 

1.7 -  Fazer, mensalmente, o pagamento da taxa de água utilizada no quiosque; 

1.8 -  Fazer, mensalmente, o pagamento da taxa de energia elétrica utilizada no quiosque; 

1.9 -  Manter a estrutura física do quiosque em perfeitas condições de uso. 
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XVIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

2 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado.   

3 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no 

Diário Oficial do Estado e/ou no Jornal Local. 

4 - Os envelopes de documentação das empresas desclassificadas e das empresas classificadas, 

mas não declaradas vencedoras, permanecerão em poder da Pregoeira até a efetiva formalização da 
avença decorrente deste certame licitatório, e deverão ser executados em até 30 (trinta) dias corridos, 

contados da publicação do extrato da referida avença, sob pena de inutilização de seus conteúdos.  

5 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimento, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  

5.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 01 (um) dia 

útil.  

5.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame.  

5.3 - Não serão reconhecidas as impugnações enviadas por fax, e-mail, via postal e/ou após 

transcorrido o respectivo prazo legal. As impugnações deverão ser protocoladas, pessoalmente, Na 
Diretoria de Licitações.  

5.4 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 
informal.  

6-  Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira, submetendo-os, 

conforme o caso, à apreciação do Prefeito Municipal.  

7 – A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, se entender conveniente ou necessário, poderão utilizar-

se de assessoramento técnico e específico para tomar decisões relativa ao presente certame licitatório, o 
qual se efetivará através de parecer formal que integrará o respectivo processo.  

8 - O edital está disponível junto ao site: www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da Transparência, 
item Licitações. A Prefeitura de Silveiras não se responsabiliza pela documentação que tenha sido 

adquirida de outra forma. 

9 - Integram o presente Edital:  

Anexo I – Termo de Referência;  

Anexo II - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;  

Anexo III - Declaração de Superveniência;  

Anexo IV - Declaração de Cumprimento do art. 7º da Constituição Federal;  

Anexo V – Declaração de Conhecimento e Aceitação dos Termos do Edital; 
Anexo VI – Modelo de Credencial; 
Anexo VII – Minuta do Contrato.  
Anexo VIII – Dados para Assinatura do Contrato  

Anexo IX – Recibo de Retirada de Edital pela Internet  

Anexo X – Termo de Ciência e Notificação  

Anexo XI – Memorial Descritivo 

Anexo XII– Planta Baixa - Quiosque 

Anexo XIII – Fachada – Quiosque 

Anexo XIV – Projeção do Telhado 

 

10- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca de Cachoeira Paulista – SP.  

  

Silveiras/SP, __ de _________ de 2018.  

  

  

_________________________________  

Guilherme Carvalho da Silva  

Prefeito Municipal  

http://www.cunha.sp.gov.br/
http://www.cunha.sp.gov.br/


  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS  

– ESTADO DE SÃO PAULO –  

Paço Municipal Prefeito Hélio de Andrade Ferraz - Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 –  

Centro – Cep.: 12690-000 - Fone / fax – (12) 3106-1150 / 3106-1197   

CNPJ: 45.192.564/0001-01 – e-mail: prefeitura@silveiras.sp.gov.br 
PORTAL DO VALE HISTÓRICO  

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

PROCESSO Nº 006/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018  
  

OBJETO: CONCESSÃO ONEROSA DO USO DE ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO À EXPLORAÇÃO 
DE PONTO COMERCIAL (QUIOSQUE) LOCALIZADO NA PRAÇA PADRE JOAQUIM 

FERREIRA DA CUNHA, S/Nº, ÁREA CENTRAL, EM SILVEIRAS/SP. 

 

Item Quant. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR MÍNIMO 

DO LANCE 

01 01 

CONCESSÃO ONEROSA DO USO DE ESPAÇO 

PÚBLICO DESTINADO À EXPLORAÇÃO DE PONTO 

COMERCIAL (QUIOSQUE A) 

R$ 150,00 

02 01 

CONCESSÃO ONEROSA DO USO DE ESPAÇO 

PÚBLICO DESTINADO À EXPLORAÇÃO DE PONTO 

COMERCIAL (QUIOSQUE B). 

R$ 150,00 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

  

  

  

PROCESSO Nº 006/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018  

  

OBJETO: CONCESSÃO ONEROSA DO USO DE ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO À EXPLORAÇÃO 
DE PONTO COMERCIAL (QUIOSQUE) LOCALIZADO NA PRAÇA PADRE JOAQUIM FERREIRA DA 

CUNHA, S/Nº, ÁREA CENTRAL, EM SILVEIRAS/SP. 

  

  

Eu, ____________________________________________________representante legal da 

Empresa______________________________________________________,com sede na Rua 

________________________________inscrita no CNPJ sob nº ___________________interessada em 

participar da licitação em epigrafe que se processa no Pregão Presencial  nº __/2018, que visa a  

_____________________________________________________________, DECLARO, sob as penas 

da Lei, o pleno cumprimento aos requisitos de Habilitação.  

  

  

  

Local e data  

  

  

 

_______________________________________  

(Nome, Identificação e Assinatura do Representante Legal).  
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA.  

  

 

PROCESSO Nº 006/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018  

 

 

 

OBJETO: CONCESSÃO ONEROSA DO USO DE ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO À EXPLORAÇÃO 

DE PONTO COMERCIAL (QUIOSQUE) LOCALIZADO NA PRAÇA PADRE JOAQUIM FERREIRA DA 
CUNHA, S/Nº, ÁREA CENTRAL, EM SILVEIRAS/SP. 

  

  

A empresa ________(nome da empresa)_________, estabelecida à ________(endereço 

completo)________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº____________, declara sob as 

penalidades cabíveis a inexistência de fato superveniente impeditivo à sua participação no Pregão 

Presencial Nº ________.  

  

  

Local e data  

  

  

_______________________________________  

(Nome, Identificação e Assinatura do Representante Legal).  
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ANEXO IV 

 
  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  

  

  

PROCESSO Nº 006/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018  

  

OBJETO: CONCESSÃO ONEROSA DO USO DE ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO À EXPLORAÇÃO 
DE PONTO COMERCIAL (QUIOSQUE) LOCALIZADO NA PRAÇA PADRE JOAQUIM FERREIRA DA 

CUNHA, S/Nº, ÁREA CENTRAL, EM SILVEIRAS/SP. 

  

  

  

  

Eu, ___________________________ representante legal da Empresa __________________________, 

com sede na Rua ____________________________________ inscrita no CNPJ sob nº 

___________________, interessada em participar no processo licitatório de Pregão Presencial nº 

___/____ da Prefeitura Municipal de Silveiras, DECLARO, sob as penas da Lei, que a (nome da pessoa 

jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.  

  

  

Local e data  

  

  

 

_______________________________________  

(Nome, Identificação e Assinatura do Representante Legal).  
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL.  
  

  

PROCESSO Nº 006/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018  

  

OBJETO: CONCESSÃO ONEROSA DO USO DE ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO À EXPLORAÇÃO 

DE PONTO COMERCIAL (QUIOSQUE) LOCALIZADO NA PRAÇA PADRE JOAQUIM FERREIRA DA 
CUNHA, S/Nº, ÁREA CENTRAL, EM SILVEIRAS/SP. 

  

  

A empresa ________(Nome da Empresa)_________, estabelecida à __________(Endereço 

Completo)__________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, DECLARA, por 

seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste 

Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações 

necessárias para o informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação  

  

  

Local e data  

  

  

_______________________________________  

(Nome, Identificação e Assinatura do Representante Legal).  
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ANEXO VI 

 
 

MODELO DE CREDENCIAL  
  

  

PROCESSO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018  

  

OBJETO: CONCESSÃO ONEROSA DO USO DE ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO À EXPLORAÇÃO 
DE PONTO COMERCIAL (QUIOSQUE) LOCALIZADO NA PRAÇA PADRE JOAQUIM FERREIRA DA 

CUNHA, S/Nº, ÁREA CENTRAL, EM SILVEIRAS/SP. 

  

  

  

A empresa (razão social), sediada à (endereço completo), inscrita no CNPJ nº (......), por seu diretor 

(sócio, gerente, proprietário), através da presente CREDENCIAL, constitui, para os fins de representação 

perante aos procedimentos da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº ___/___, realizada pela 

Prefeitura Municipal de Silveiras, o(a) Sr(a). (nome completo), portador(a) do (tipo de documento) Nº 

........, com amplos poderes de decisão, podendo, para tanto, apresentar lances de preços verbais, 

interpor e renunciar a recursos, prestar esclarecimentos, assinar atas, receber notificações e intimações 

e, em nome desta empresa, defender seus direitos.  

Por ser verdade, firmamos a presente.  

  

Local e data  

  

  

  

________________________________________________  

Nome, Identificação  

Assinatura do Representante Legal  

(com firma reconhecida em Cartório)  
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ANEXO VII 

 

MINUTA DO CONTRATO Nº __/2018  
  

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SILVEIRAS E A EMPRESA 
___________________, PARA A CONCESSÃO ONEROSA DO 
USO DE ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO À EXPLORAÇÃO 
DE PONTO COMERCIAL (QUIOSQUE) LOCALIZADO NA 
PRAÇA PADRE JOAQUIM FERREIRA DA CUNHA, S/Nº, 
ÁREA CENTRAL, EM SILVEIRAS/SP. 

  

Aos _____ dias do mês de ___________ de dois mil e dezoito, na Secretaria da Prefeitura, situada na 
Padre Antônio Pereira de Azevedo, nº 52 – Centro – Silveiras - SP, presentes, de um lado, a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 45.192.564/0001-01 neste ato 
representada pelo Sr. Prefeito Municipal, de ora em diante designado CONCEDENTE, e de outro, a 

empresa _____________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______, com sede à  

_________________, nº ____, bairro _________, município de _____________/__, representada pelo 

Sr.  

__________________________, portador do RG nº ____________________ e do CPF de nº  

_______________ na forma de seu estatuto social, na qualidade de adjudicatária do Pregão Presencial 
nº 06/2018, doravante denominada simplesmente CONCESSIONÁRIA, firmam o presente contrato, de 

acordo com as normas emanadas das Leis Federais nº 8666/93, 8883/94, 9032/95 e 9648/98, e com as 
seguintes cláusulas:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.  

1.1 - O presente contrato tem por objeto a CONCESSÃO ONEROSA DO USO DE ESPAÇO PÚBLICO 

DESTINADO À EXPLORAÇÃO DE PONTO COMERCIAL (QUIOSQUE) LOCALIZADO NA PRAÇA 
PADRE JOAQUIM FERREIRA DA CUNHA, S/Nº, ÁREA CENTRAL, EM SILVEIRAS/SP.  

1.2 - Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os 
documentos a seguir relacionados, os quais, neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar: o 

instrumento convocatório do certame licitatório acima indicado, bem como a respectiva proposta, 
elaborada e apresentada pela CONCESSIONÁRIA, datada de __/__/2018.  

1.3 - A critério exclusivo da CONCEDENTE, o objeto do presente contrato poderá sofrer supressões, ou 
acréscimos, de até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades acima ajustadas, mantidas as 

condições comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento. Reduções maiores do que 25% (vinte e 
cinco por cento) somente serão aceitas se decorrentes de acordo celebrado entre as partes.  

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO.  

2.1 - Após assinatura do contrato, a Concessionária (contratada), a mesma deverá dirigir-se a Tesouraria 

da Prefeitura Municipal para obtenção da guia de recolhimento do valor adjudicado para a exploração do 
ponto comercial. 

2.2 - O valor total ajustado do presente Contrato é de R$ ______ (__________), e será devido 

mensalmente a Prefeitura Municipal de Silveiras. 

2.3 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida, a Concedente fará jus a correção 
monetária nos termos da Lei, bem como juros moratórios, calculados “pro rata tempore” em relação ao 

atraso verificado conforme índices vigentes. 

2.4 - O valor do contrato somente poderá ser reajustado após o decurso de 12 (doze) meses, contados 

da data da assinatura do mesmo, utilizando-se o índice geral de preços ao consumidor – IGPM/FGV ou 
de outro índice que venha substituí-lo em caso de extinção do mesmo. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO.  

3.1 - O objeto deste contrato deverá ser executado em fiel atendimento às condições estipuladas no 
Termo de Referência que integra o contrato, bem como em obediência às especificações nele 

expressadas. 

3.2 – O serviço entregue em desacordo com o constante no termo de referência, parte integrante deste 

contrato, deverá ser reexecutado e substituído imediatamente após o recebimento de notificação escrita 

da Prefeitura.  

3.3 – A Concessionária deverá prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Concedente, cujas 

reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à Concedente, imediatamente e 
por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do Contrato.  

3.4 - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização realizada pela Concedente, no tocante a exploração do 
ponto comercial, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato.  

3.5 - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do comércio, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.  

3.6 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme art.65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas posteriores alterações.  

3.7 - A falta de profissionais, materiais e equipamentos necessários ao perfeito funcionamento do objeto 

não poderá ser alegada como motivo de força maior para o não funcionamento, a má execução ou a não 
entrega do serviço objeto deste Contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não 

cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.  

3.9 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 

regulamentadoras pertinentes.   

3.10 - Fiscalizar o perfeito cumprimento das atividades comerciais a que se obrigou, cabendo-lhe, 

integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida 
pela Concedente.  

3.11 - Indenizar terceiros e/ou a Concedente, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização 

de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as 
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições 

legais vigentes.  

3.13 - Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, 

informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da Concedente, de que venha a tomar 
conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a 

exploração dos serviços objeto do Contrato.   

3.14 - Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

neste Edital, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei n° 8.666/93.  

  

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO. 

4.1 - O valor total do presente contrato é de R$ ________ (__________________), a ser pago 
mensalmente a Concedente pela concessão onerosa do uso de espaço público destinado à exploração 

do ponto comercial (quiosque). 

4.2- Os documentos fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidos à contratada e seu 

vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua atestação (liquidação) válida.  

4.3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Concessionária, 

conforme sua indicação.  

4.4 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida, a Contratante fará jus a correção 

monetária nos termos da Lei, bem como juros moratórios, calculados “pro rata tempore” em relação ao 
atraso verificado conforme índices vigentes. 

4.5 -  O valor do contrato somente poderá ser reajustado após o decurso de 12 (doze) meses, 
contados da data da assinatura do mesmo, utilizando-se o índice geral de preços ao consumidor – 

IGPM/FGV ou de outro índice que venha substituí-lo em caso de extinção do mesmo. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.  

5.1 - Este contrato se iniciará com a assinatura do presente termo, vigorando por 24 (vinte e quatro) 
meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, com 

redação modificada pela Lei 9.648/98.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO  

6.1- A existência e a atuação da fiscalização da Concedente em nada restringem a responsabilidade, 
única, integral e exclusiva da Concessionária, no que concerne à execução do objeto ora contratado, 

bem como em suas consequências e implicações próximas ou remotas.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO, DAS MULTAS E DAS SANÇÕES.  

7.1- A Concessionária ficará sujeita, garantido o contraditório e a ampla defesa, às seguintes sanções 
administrativas: 
7.1.1- advertência; 
7.1.2- multa correspondente a: 
a) 1% (um por cento) sobre o valor mensal por dia de atraso do pagamento, limitado à 30% (trinta 
por cento; 
b) razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato (valor anual), no caso de 
descumprimento de cláusula contratual; 
7.1.3- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
7.1.4- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a 
Administração Pública pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso anterior. 
7.1.5- As penalidades de advertência e a multa poderão ser aplicadas cumulativamente com outras 
sanções. 

  

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO.  

8.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Cachoeira Paulista/SP, com renúncia expressa a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa 

ser resolvida de comum acordo entre as partes.  

  

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das 

testemunhas abaixo.  

 

 Silveiras/SP, ___ de ___________de 2018.  
 
 

________________________ 
CONCEDENTE 

 
 

________________________ 
CONCESSIONÁRIA 

 
 

Testemunhas: 
 

1)  Nome  _________________________ 2)  Nome  ___________________________ 
     Endereço  ____________________      Endereço  ________________________ 
     RG  _________________________      RG  _____________________________ 
     Assinatura  ___________________      Assinatura  _______________________ 
 



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS  

– ESTADO DE SÃO PAULO –  

Paço Municipal Prefeito Hélio de Andrade Ferraz - Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 –  

Centro – Cep.: 12690-000 - Fone / fax – (12) 3106-1150 / 3106-1197   

CNPJ: 45.192.564/0001-01 – e-mail: prefeitura@silveiras.sp.gov.br 
PORTAL DO VALE HISTÓRICO  

 

ANEXO VIII  
  

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO  
  

  

PROCESSO Nº 006/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018  

  

 As informações constantes abaixo deverão ser atualizadas, pois serão consideradas para a elaboração 

do Contrato. Tais dados deverão estar de acordo com os que integrarão à respectiva Nota Fiscal, para 
fins de faturamento.  

   Seu teor é de exclusiva responsabilidade da empresa licitante.  
  

  

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ...........................................................................................................  

CNPJ: ................................ INSC.ESTADUAL: .........................INSC. MUNICIPAL: .............................  

TELEFONE: (....) ............................................ FAX: (....)........................................   

ENDEREÇO COMPLETO (logradouro, nº, bairro, cidade, estado): ...............................................................  

.................................................................................................................................................................  

  

QUEM ASSINARÁ O CONTRATO:  

(Caso não tenha sido comprovado no processo licitatório poderes para assinatura do respectivo 
contrato, será necessário a apresentação de procuração com poderes específicos para assinar 
contratos).  

  

NOME COMPLETO: ................................................................................................................................  

  

ESTADO CIVIL: ........................................... NACIONALIDADE: ...........................................................  

  

CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA: ...................................................................................................  

RG (com órgão e estado emissor): ......................................................CPF: ...............................................  

  

ENDEREÇO/DOMICÍLIO COMPLETO (logradouro, nº, bairro, cidade, estado): ..........................................  

..................................................................................................................................................................   
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ANEXO IX 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET  
(enviar pelo e-mail licitacao@silveiras.sp.gov.br) 

  

PROCESSO Nº: 006/2018 

PREGÃO N°: 06/2018 

  

Denominação:  

CNPJ: Endereço: e-mail:  

Cidade:  

Estado:  

Telefone:  

Fax:  

  

Obtivemos, por meio do acesso no Portal da Transparência no sítio da Prefeitura Municipal de Silveiras 

no endereço www.silveiras.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima 
identificada.  

  

  

(Local) , ____ de ________ de 2018. 

  

 

Nome:  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Licitante,  

  

  

   Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e sua empresa, solicitamos 

a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitações, pelo e-mail 
licitacao@silveiras.sp.gov.br.  

   A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Silveiras da comunicação, por 
meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 

como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.  

     Recomendamos, ainda, consultas à referida página (www.silveiras.sp.gov.br) para 

eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.  

  

  

  

  

http://www.silveiras.sp.gov.br/
http://www.silveiras.sp.gov.br/
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ANEXO X 
 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO  
  

  

  

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS 

CONTRATADA:   

CONTRATO N°: __/2018 

PREGÃO Nº: ___2018  

  

OBJETO: CONCESSÃO ONEROSA DO USO DE ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO À EXPLORAÇÃO 
DE PONTO COMERCIAL (QUIOSQUE) LOCALIZADO NA PRAÇA PADRE JOAQUIM FERREIRA DA 

CUNHA, S/Nº, ÁREA CENTRAL, EM SILVEIRAS/SP 

  

ADVOGADO(S): Andréa Maura Lacerda de Lima 

  

  

    Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 

cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 

processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos 
e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.  

    Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 

Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 
90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais.  

  

Silveiras, __ de __________ de 2018.  

  

  

  

CONCEDENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS  

NOME E CARGO: Guilherme Carvalho da Silva – Prefeito Municipal  

E-MAIL INSTITUCIONAL: prefeitura@silveiras.sp.gov.br  

  

ASSINATURA: ________________________________________  

  

  

  

CONCESSIONÁRIO:   

NOME E CARGO:   

E-MAIL INSTITUCIONAL:   

  

ASSINATURA: _________________________________________  
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Centro – Cep.: 12690-000 - Fone / fax – (12) 3106-1150 / 3106-1197   

CNPJ: 45.192.564/0001-01 – e-mail: prefeitura@silveiras.sp.gov.br 
PORTAL DO VALE HISTÓRICO  
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