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EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2.018 
 
 

PERMISSÃO DE USO 
 

1 – PREÂMBULO  

1.1 – A Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança, Estado de São Paulo, situada a Rua Angelina Reghini 

Fontanetti , nº 457, torna público que se acha aberta a CONCORRENCIA PUBLICA nº 01/2018, do tipo “maior preço”, 

destinada a receber propostas mais vantajosas para permissão de uso de espaço físico, para exploração de 

estabelecimento comercial no ramo de Bar e Lanchonete localizado no Terminal Rodoviário Municipal, sito a Praça Julio 

Prestes, S/N. 

1.2 - O protocolo dos envelopes da presente Concorrência Pública se dará as 09h00min do dia 16 de maio de 2.018. A 

abertura do certame se dará as 09h30min do dia 16 de maio de 2.018 no endereço citado no item 1.1 deste Edital 

1.3 – Edital Completo e demais informações relativas a presente licitação encontram-se a disposição de todos os 

interessados na sede da Prefeitura Municipal, na sala do Setor de Compras, no horário normal de expediente, ou pelo site 

www.santacruzdaesperanca.sp.gov.br.  

1.4 - O prazo para retirada do Edital e seus anexos será de até o terceiro dia útil anterior a data do encerramento desta 

concorrência. 
 
2 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1 – A presente Concorrência reger-se-á pelas normas pertinentes da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações e 

pela Lei Orgânica do Município de Santa Cruz da Esperança. 

3 – DO OBJETO  

3.1.1 Constitui objeto da presente concorrência destinada a receber propostas mais vantajosas para permissão de uso de 

espaço físico, para exploração de estabelecimento comercial no ramo de Bar e Lanchonete localizado no Terminal 

Rodoviário Municipal, sito a Praça Julio Prestes, S/N, durante o período de 12 meses prorrogável por igual período, tendo 

o permissionário a posse precária, ou seja, nesse período poderá o Município revogar a permissão, segundo critérios de 

oportunidade e conveniência. 

3.2 OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 

3.2.1 Manter o estabelecimento limpo; 

3.2.2 Zelar e manter os banheiros limpos; 

3.2.3 Abrir e fechar no horário determinado para o seu devido funcionamento; 

3.2.4 Manter o pagamento em dia. 

3.2.5 É proibida a venda de bebida alcoólica no estabelecimento. 

3.3 – Informações necessárias quanto ao objeto desta licitação poderão ser obtidas na sede do setor de Compras da 

Prefeitura Municipal. 

3.4 – Integram este edital, como parte indissociável: 

http://www.santacruzdaesperanca.sp.gov.br/
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a) Anexo “I” – Edital Resumido. 
b) Anexo “II” – Modelo de Contrato. 
c) Anexo “III” – Modelo da Proposta. 
d) Anexo “IV” – Termo de Avaliação. 

 

4 – CÓDIGO DE RECEITA 

Os valores correspondentes à permissão de uso serão recolhidos aos cofres públicos municipais. 

5 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

5.1 – Somente poderão participar desta licitação as empresas/pessoas físicas que tenham retirado o Edital e seus anexos 

que sejam ou não cadastrados na Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança e que não tenham sido declaradas 

inidôneas por qualquer Órgão Público. 

5.2 – As proponentes deverão apresentar 02 (dois) envelopes devidamente fechados e lacrados, com a identificação da 

empresa/pessoa física, mencionando o número desta Concorrência constando do primeiro o subtítulo HABILITAÇÃO e no 

segundo PROPOSTA e deverá ter a seguinte inscrição: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA 

ENVELOPE 01 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Concorrência Publica nº 01/2018 

A/C Comissão Municipal de Licitações 

Rua Angelina Reghini Fontanetti. Nº 457 

14.250-000 – Santa Cruz da Esperança/SP. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA 

ENVELOPE 02 PROPOSTA COMERCIAL 

Concorrência Publica nº 01/2018 

A/C Comissão Municipal de Licitações 

Rua Angelina Reghini Fontanetti. Nº 457 

14.250-000 – Santa Cruz da Esperança/SP. 

 

 

06 – DA HABILITAÇÃO 
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6.1 – No envelope HABILITAÇÃO (para empresa), deverá conter os documentos enumerados abaixo, que poderão ser 

apresentados em original ou qualquer processo de cópia autenticada em cartório com a seqüência abaixo, a saber: 

 

HABILITAÇÃO PESSOA JURIDICA - ENVELOPE Nº 01 

I. Contrato Social em vigor devidamente registrado no JUCESP e suas alterações. 
II. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
III. Cédula de Identidade e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos sócios da Empresa. 
IV. Certidão Negativa que prova a situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço F.G.T.S.  
V. Prova de Regularidade Fiscal RFB/PGFN. 
VI. Certidão Negativa de Débitos Municipais e Estaduais. 
VII. Atestado de antecedentes criminais do proprietário e/ou sócios.  
VIII. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação 

de certidão negativa, com prazo de validade em vigor. 
 

HABILITAÇÃO PESSOA FISICA - ENVELOPE Nº 01 

6.2 – No envelope HABILITAÇÃO (para pessoa física), deverá conter os documentos enumerados abaixo, que poderão 

ser apresentados em original ou qualquer processo de cópia autenticada em cartório com a seqüência abaixo, a saber 

I. CPF – Cadastro de Pessoa Física. 
II. RG – Cédula de Identidade. 
III. Comprovante de residência: conta de luz ou conta de água ou qualquer outro documento que comprove 

residência. 
IV. Atestado de antecedentes criminais.  

 

6.3 – Nenhum documento será autenticado na sessão da licitação. 

 

07 – DA PROPOSTA – ENVELOPE Nº 02 

7.1 – A proposta deverá ser apresenta conforme modelo Anexo “III” constante do Edital. 

7.2 - O envelope conterá a proposta financeira, cujo valor deverá ser igual ou superior ao do Termo de Avaliação (Anexo 

“IV”) constante deste Edital.  

 

08 – DO JULGAMENTO 

8.1 – A presente Concorrência Pública será julgada pela Comissão Municipal de Licitações levando em conta os 

seguintes critérios: 

 8.2 – O julgamento das propostas levará em consideração os critérios objetivos definidos neste Edital, em conformidade 

com o tipo desta licitação “MAIOR PREÇO”, nos termos do Artigo 45, inciso IV, dentre as propostas consideradas 

qualificadas, e em estrita consonância com as disposições do Artigo 44, ambos, da Lei Federal 8.666/93. 

8.3 – Nos casos de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará através se sorteio, em ato público. 

8.4 – A Comissão Municipal de Licitações rejeitará as propostas que: 
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I. Não estiver assinada por pessoa devidamente credenciada. 

II. Apresentar preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero.. 

III. Que não atender as disposições contidas neste Edital. 

 

09 – DOS PRAZOS 

9.1- O prazo de validade do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado se necessário por igual período. 

9.2 – O prazo para interposição de recursos contra as decisões da Comissão Municipal de Licitações, será de 05 (cinco) 
dia úteis, a contar da intimação do ato, que será feito na forma de Lei. 
 

9.3 – Após a competente homologação do processo, a empresa/pessoa física vencedora será regularmente convocada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, firmar o contrato. 

 

10 – DA FORMA DE PAGAMENTO 

10.1 O permissionário deverá pagar, mensalmente à Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança, até o dia 10 do 

mês subseqüente. 

 

11 – DOS REAJUSTES 

11.1 – O valor mensal contratado sofrerá reajuste a cada ano pelo índice IPC/FIPE ditado pelo Governo Federal. 

 

12 – DO CONTRATO 

12.1 – O Contrato será celebrado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados do termo para interposição de 

recursos. 

12.2 - Integrarão o contrato, independentemente de transcrição, o presente Edital bem como os dispositivos legais que 

regulam o processo licitatório. 

12.3 – O permissionário em hipótese alguma poderá ceder ou transferir, no total ou parcialmente a terceiros a Permissão 

de Uso, sob pena da rescisão contratual. 

 12.4 – A Prefeitura terá como rescindido o contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e de 

qualquer indenização nos casos previstos no artigo 78, parágrafo XVII da Lei 8.666/93. 

 

13 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

13.1 – A classificação das propostas se fará pela ordem decrescente de valores propostos constantes da proposta 

comercial. 
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14 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 – Os recursos cabíveis nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações serão dirigidas ao Sr. Prefeito 

Municipal através da Comissão Municipal de Licitações. 
 
14.2 – Toda omissão deste Edital será suprida pelas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, ainda por pareceres 

técnicos dos órgãos inerentes da Prefeitura Municipal. 

14.3 – A presente licitação poderá ser anulada ou revogada, nos termos do artigo 49 da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações. 

14.4 – Fica eleito o Foro da Comarca de Cajuru, Estado de São Paulo, como domicílio legal para dirimirem quaisquer 

pendências decorrentes desta licitação. 

14.5 - Os interessados poderão obter, no endereço assinalado no preâmbulo deste Edital, no horário normal de 

expediente, nos dias úteis quaisquer outros elementos, informações para perfeito entendimento do objeto deste processo 

licitatório. 

E, para que ninguém alegue ignorância, é o presente Edital afixado no local de praxe da Prefeitura Municipal, e por uma 

vez publicado no D.O.E. Diário Oficial do Estado, em jornal de grande circulação e no jornal do município e disponibilizado 

no site: www.santacruzdaesperanca.sp.gov.br.  

 

 

Santa Cruz da Esperança, 13 de abril de 2.018. 

 

 

 

DIMAR DE BRITO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.santacruzdaesperanca.sp.gov.br/
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ANEXO I 
 
 

EDITAL RESUMIDO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 
 

PERMISSÃO DE USO 

 

 

Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança a Concorrência Publica em 

epigrafe, tendo por objeto a permissão de uso de espaço físico, para exploração de estabelecimento 

comercial no ramo de bar e lanchonete localizado no Terminal Rodoviário Municipal. Prazo para entrega dos 

envelopes até as 09h00min horas do dia 16 de maio de 2.018. Abertura dos envelopes às 09h30min do dia 

16 de maio de 2.018. O edital completo e demais informações poderão ser obtidos no Departamento de 

Compras da Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança, na Rua Angelina Reghini Fontanetti, nº 457, 

Centro, Santa Cruz da Esperança das 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta feira (mediante 

apresentação do recibo de pagamento da taxa), ou gratuitamente na íntegra através do site 

www.santacruzdaesperanca.sp.gov.br.  

 

Santa Cruz da Esperança, 13 de abril de 2.018. 

 

 

 

  

Dimar de Brito 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

ANEXO II 

http://www.santacruzdaesperanca.sp.gov.br/
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TERMO DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE PERMISÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO 
MUNICIPAL QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SANTA 
CRUZ DA ESPERANÇA E A EMPRESA/PESSOA FISICA (...), 
COMO A SEGUIR SE: 

 

Aos (...) (...) dias do mês de _______________, na cidade de Santa Cruz da Esperança as partes aqui tratadas, de um 

lado o MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA, pessoa jurídica de direito público interno, portador do CNPJ - 

45.302.130/0001-17, com sede administrativa na cidade de Santa Cruz da Esperança, à Ruia Angelina Reghini Fontanetti, 

nº 457, neste ato devidamente representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal SR. DIMAR DE BRITO, brasileiro, 

casado, portador do RG _______________- SSP/SP e CPF _________________, residente e domiciliado nesta cidade 

de Santo Cruz da Esperança estado de São Paulo à Rua _____________________, nº ______ e de outro lado à 

empresa/pessoa física(...), pessoa jurídica de direito privado interno, com sede a (...), Nº (...), na cidade de (...), Estado de 

(...), inscrita no CNPJ nº(...) ou RG e CPF – nº (..), neste ato devidamente representada por seu sócio proprietário (...), 

nacionalidade, estado civil, profissão, portador do documento de identidade RG. nº (...)/SSP/(..) e CPF- (...), residente e 

domiciliado na cidade de (...), Estado de (...), à Rua (..) nº(...), bairro (...), tem entre si firmes, justos e avençados o 

presente instrumento de contrato de permissão de uso de bem imóvel público municipal, mediante cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Este contrato é fundamentado na modalidade Concorrência Pública nº 01/2018 Permissão de 

Uso, que passa fazer parte deste instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O Município de Santa Cruz da Esperança é senhor e legitimo proprietário de uma sala comercial 

no Terminal Rodoviário Municipal. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Pelo presente, concede o Município de Santa Cruz da Esperança o uso da sala comercial 

destinada a Bar e Lanchonete aos usuários do referido Terminal à concessionária, com as clausulas aqui especificadas 

CLÁUSULA QUARTA: A concessionária acima foi escolhida pelo Executivo Municipal através de procedimento licitatório, 

que passa a fazer parte integrante deste para todos os efeitos. 

CLÁUSULA QUINTA: São encargos obrigatórios a serem atendidos pelo permissionário de uso, sob pena de revogação 

desta concessão: 

a) conservar o imóvel limpo e em estado higiênico adequado, conservar portas, esquadrias, peças sanitárias e outros, 

sendo que em caso de danificação dolosa arcará o permissionário com as despesas de reparação. 

CLÁUSULA SEXTA: É vedado ao permissionário, sob pena de rescisão contratual e retomada imediata pelo Poder 

Público: 

a) ampliar o imóvel, salvo se com autorização expressa do Poder Público; 
b) transferir, alugar ou emprestar o imóvel concedido sem expressa autorização do Poder Público. 

     

CLÁUSULA SÉTIMA: A presente permissão de uso é por tempo determinado, por 12 meses, a contar da lavratura deste 

contrato, podendo ser rescindido unilateralmente, a qualquer momento, pelo executivo Municipal, garantida a ampla 

defesa ao permissionário de uso, prorrogável por expressa decisão do Executivo, nos termos do referido processo 

licitatório. 
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CLÁUSULA OITAVA: Pagará o permissionário, mensalmente, pela permissão de uso ora instituída, a quantia de R$ (....) 

(por extenso), sendo o primeiro pagamento na data de _______________ e as demais sempre o dia 10 (dez) do mês 

subseqüentes. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os valores correspondentes à permissão de uso serão recolhidos aos cofres públicos através 

do Código de Receita abaixo discriminado: 

_________________ – Aluguéis de imóveis urbanos. 

PARAGRAFO SEGUNDO: O preço acima sofrerá reajuste a cada ano pelo índice IPC-FIPE, ditado pelo Governo 

Federal. 

CLÁUSULA NONA - Fica estipulada uma multa contratual na ordem de 5% (cinco por cento) do valor total deste contrato 

caso a contratada venha descumprir qualquer cláusula deste termo e ainda, estar ciente de que a Administração 

Municipal tem a faculdade de rescindir unilateralmente a avença nos termos do artigo 79, Inciso I da Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA – Fica vedado à terceirização do objeto do presente contrato por parte da permissionária a outra 

empresa/pessoa física estranha a este instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica eleito o foro da Comarca de Cajuru, Estado de São Paulo, para se dirimirem 

quaisquer dúvidas originárias do presente ajuste. 

E por estarem as partes firmes, justas e avençadas, assina o presente instrumento em tres vias para um só efeito e na 

presença de duas testemunhas abaixo arroladas e qualificadas. 

 

DIMAR DE BRITO 

Prefeito Municipal 

 

LICITANTE VENCEDORA 
 

TESTEMUNHAS: 

____________________________________________ 

NOME: 

RG: 

_____________________________________________ 

NOME: 

 

 

 

RG:  
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA 

 

 

PROPONENTE: 

ENDEREÇO:                                                     

CIDADE:                                                           UF.: 

CEP: 

CNPJ OU CPF:                                                               FONE/FAX: 

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 – PERMISSÃO DE USO 

Proponho a importância de R$ (...) (por extenso), por mês, a titulo de contraprestação para permissão de uso 

de uma sala comercial destinada à prestação de serviços de Bar e Lanchonete no Terminal Rodoviário 

Municipal, durante o período de 12 meses. 

 

Declaramos aceitar todas as condições estabelecidas no Edital, bem como aceitamos como parte integrante 

do contrato as referidas condições, declaramos ainda estar ciente de que a Prefeitura não aceitará qualquer 

condição fora do Edital. 

 

A proposta tem validade por 60 (sessenta) dias. 

 

OBS: 

O valor proposto deverá ser igual ou superior ao Termo de Avaliação (Anexo “IV” ) constante do Edital. 

 

______________________, ______ de ________________ de 2018. 

 

ASSINATURA DA LICITANTE 
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ANEXO IV 

 

TERMO DE AVALIAÇÃO 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de abril, na sede da Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança, 

Estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão Municipal de Avaliação de Bens Imóveis, com a 

finalidade específica de avaliar o valor mensal de aluguel do imóvel de propriedade do Município de Santa 

Cruz da Esperança, sito a Praça Julio Prestes, S/N, no Terminal Rodoviário Municipal. 

 

  CONSIDERANDO, que o referido imóvel destina-se à permissão de uso a quem possa 

interessar de uma sala comercial localizada no Terminal Rodoviário Municipal; 

  CONSIDERANDO, ainda que o imóvel encontra-se em bom estado de conservação, com 

também a boa localização. 

                      CONSIDERANDO, ainda que o imóvel destina-se a permissão de uso de uma sala comercial 

destinada a Bar e Lanchonete no Terminal Rodoviário Municipal.   

                     Isto posto e de comum acordo resolvemos avaliar o valor mensal do aluguel do referido imóvel 

em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

 

 

COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 

 


