
 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2017 

 
 

O Município de São Sebastião do Caí , com sede na Rua Pinheiro Machado, 600, nesta cidade, 
por ordem do Prefeito Municipal, Sr. Clóvis Alberto Pires Duarte, realizará a Concorrência Pública 
em epígrafe, para a CONCESSÃO DE USO A TÍTULO ONEROSO DE IMÓVEL DO MUNI CÍPIO, 
em conformidade com a Lei nº 8.666/93, complementada pela Lei nº 8.883/94 e posteriores 
alterações, no dia 19 de julho de 2017, às 09 horas , na Sala de Reuniões da Sede da Prefeitura 
Municipal, sito a Rua Pinheiro Machado, 600, Centro.  

 
Constitui Anexo do presente Edital: 
- Anexo I - Minuta de Contrato 
- Anexo II - Modelo de Declaração do Art. 7º da CF 
- Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade 

 
I. DO OBJETO 
  
É objeto da presente licitação, a concessão de uso á titulo oneroso de imóvel de 
propriedade do Município, conforme abaixo descrito:  
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VALOR 
OFERTADO 

01 QUADRA DE ESPORTES, VESTIÁRIO, BANHEIROS 
E RESTAURANTE SITUADO NAS DEPENDÊNCIAS 
DO GINÁSIO “A” DO PARQUE CENTENÁRIO, COM 
ÁREA DE 1.663,00 M², VISANDO À EXPLORAÇÃO 
COMERCIAL DO MESMO. 

 
UN 

 
01 

 

 
1.1 - Das Condições e Obrigações:  
 
a) O valor mínimo inicial, para a concessão, é: 
Item 01: R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais.  
 
b) O valor ofertado, pelo proponente, deverá ser recolhido aos cofres municipais, até o 5º (quinto) 
dia útil do mês subsequente ao período de exploração da atividade econômica. 
 
c) Condições de utilização do imóvel a ser concedido:  
 
- Efetuar o pagamento das despesas com energia elétrica e água referente ao objeto da 
concessão, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Será reajustado anualmente 
pelo índice do IGP-M ou outro que vier a substituí-lo, sempre no período de renovação deste 
contrato. 
 
- A atividade compreende a exploração e administração dos aluguéis da quadra poliesportiva, bem 
como a exploração da copa e cozinha. 
  
- O valor do aluguel da quadra será definido pela CONCESSIONÁRIA, e não poderá ultrapassar o 
valor fixado em R$ 60,00 (sessenta reais) por hora. O valor por hora do aluguel da quadra poderá 



 
ser reajustado anualmente pelo índice do IGP-M ou outro que vier a substituí-lo, sempre no 
período de renovação deste contrato. 
 
- A Concessionária se responsabilizará pela limpeza e conservação do objeto da concessão (da 
quadra, dos vestiários, banheiros e demais dependências do ginásio “A”), bem como dispor papel 
higiênico, sabonetes e papel toalha. Nos eventos realizados pelo Município a limpeza (materiais e 
mão de obra) será de responsabilidade do Município, sendo que para os torneios esportivos 
realizados essa despesa correrá por conta da CONCESSIONÁRIA. 
 
- Os eventos e torneios esportivos, bem como calamidade pública, na qual for utilizada a energia 
elétrica e água da quadra esportiva serão custeados pelo Município, proporcionalmente aos dias 
utilizados. 
   
- A Concessionária deverá mobiliar e estruturar o local para o bom atendimento ao público. 
 
- Nos eventos constantes do Calendário de Eventos do Município, a Concessionária só poderá 
operar seu estabelecimento mediante prévio acordo financeiro com o Organizador do Evento, caso 
contrário, deverá permanecer com o estabelecimento fechado, sendo que o valor da energia 
elétrica e água do período serão pagos pelo Município. 
 
- Efetuar manutenção e correções de desgaste ocorrido pelo uso dos espaços físicos. 
 
d) Não será permitido o uso do imóvel, para fins de pornografia, jogos de azar, propaganda política 
e comercialização de produtos de procedência duvidosa ou fraudulenta; 
 
e) Todas as despesas decorrentes do uso das dependências dos imóveis, como materiais de 
limpeza, licenças, alvarás, taxas, bem como os tributos municipais, estaduais e federais incidentes, 
correrão por conta do proponente vencedor; 
 
f) O Proponente vencedor, que participar da presente licitação, como Pessoa Física , compromete-
se, obrigatoriamente, sob pena de cassação da concessão, a constituir empresa comercial, alusiva 
ao objeto pertinente, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após a homologação da presente 
licitação, devendo apresentar todos os documentos elencados para pessoa jurídica nesta licitação; 
 
g) O Proponente, obrigatoriamente, deverá responsabilizar-se pela conservação e manutenção do 
imóvel, bem como manter em perfeitas condições de higiene e segurança o local objeto da 
presente concessão; 
 
h) Os preços, que vierem a ser praticados, no comércio a ser desenvolvido nos respectivos 
imóveis, deverão acompanhar os preços correntes no Município e ficarão sujeitos à Fiscalização 
Municipal; 
 
i) A concessão não poderá ser transferida, nem locada, a não ser por “causa mortis” e ainda assim 
a critério da Administração Municipal, nem ter suas finalidades alteradas, sendo nestes casos, 
cassada a concessão; 
 
j) Não poderão ser feitas, quaisquer alterações na estrutura do prédio, sem a autorização do 
Município; 
 
k) A presente concessão irá vigorar por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por iguais 
períodos até o limite de 60 (sessenta) meses. 
 
l) O Município fiscalizará o uso de água, sendo que o uso abusivo poderá acarretar na rescisão do 
contrato.  
 



 
m) Fica ajustado que nas terças e quintas-feiras, das 8h às 18h, e nos sábados das 7h às 12h, o 
espaço poliesportivo é cedido gratuitamente ao Projeto Crescer que acolhe crianças e 
adolescentes do SESI e outras entidades, e, portanto, nestes dias, tal espaço não poderá ser 
locado.     
 
n) Caso haja divergência ou omissão no presente edital, contrato ou na operação da concessão, a 
administração deverá ser consultada e terá pleno poder para regulamentar, inclusive através de 
Decreto, ou alterar a concessão, inclusive rescindi-la caso necessário, não gerando qualquer 
direito ao Concessionário. 
 
II. DA HABILITAÇÃO: 
 
Para a habilitação, deverá a Pessoa Jurídica/Física interessada apresentar, no envelope Nº 01 - 
Documentação/Habilitação, os documentos relacionados a seguir, em original ou cópia 
autenticada, antes do horário de abertura dos envelopes, por tabelião de notas ou por servidor 
público do Município de São Sebastião do Caí. 

 
2.1- Da Habilitação Jurídica:  
  
2.1.1 - Para Pessoa Física:  

 
a) Cédula de Identidade; 

 
2.1.2 - Para Pessoa Jurídica:  

 
a)  Registro Comercial, em caso de empresa individual; 

 
b)  Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais; e no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de 
eleição de seus administradores; 
 
c)  Inscrição de Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado da prova de diretoria 
em exercício; 
 
d)  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização de funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
e)  Cópia da Carteira de Identidade do Responsável Legal.  
 
2.2 - Da Regularidade Fiscal : 
 
2.2.1 - Para Pessoa Física:  

 
a) Prova de inscrição no Cadastro das Pessoas Físicas (CPF); 
 
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio. 
 
2.2.2 - Para Pessoa Jurídica:  
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 



 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
 
c) Prova de regularidade expedida pela Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos 
relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da Un ião e Seguridade Social - INSS) , conforme 
previsto na Portaria Conjunta RFD/PGFN nº 1751 de 02/10/2014. 
 
d) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual;  
 
e) Certidão Negativa de Débitos Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
 
f) Certidão Negativa de Débitos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
g) Declaração de que não emprega menores de 18 anos, conforme modelo anexo II ; 
 
h) Declaração de idoneidade, conforme modelo anexo III . 
 
2.3 - Da Qualificação Econômico - Financeira : 

 
2.3.1 - Para Pessoa Física:  

 
a) Certidão Negativa do Cartório de Protesto de Títulos; 
 
b) Certidão Negativa de execução patrimonial, expedido no domicílio da pessoa física. 
 
2.3.2 - Para Pessoa Jurídica:  

  
a) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 

 
III. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
A proposta deverá ser apresentada em uma via, através de 02 (dois) envelopes distintos fechados 
e indevassáveis, citando externamente esta Licitação e seu conteúdo conforme segue: 

 
3.1 - Envelope nº 01 - Documentação/Habilitação 

                               Concorrência Pública  nº 001/2017 
                               Nome do Proponente:_ _________________ 
                               À Prefeitura Municip al de São Sebastião do Caí 

 
3.1.1 - O Envelope nº 01 deverá conter :  

 
Todos os documentos elencados no item 2.1 a 2.3.2 

 
Parágrafo Único - O proponente que deixar de apresentar quaisquer dos documentos nos itens 
acima relacionados, nas condições ali elencadas, será julgado inabilitado e não poderá participar 
das etapas subsequentes da presente licitação, caso em que, o Envelope nº 02 (proposta) lhe será 
devolvido após o encerramento de todos os procedimentos. 

 
3.2 - Envelope nº 02 - Proposta Financeira 

                                Concorrência Públic a nº 001/2017. 
                                Nome do Proponente:  ________________ 



 
                                À Prefeitura Munici pal de São Sebastião do Caí  

 
 3.2.1 - O Envelope nº 02 deverá conter:  

 
A proposta datilografada ou impressa, datada e assinada pelo representante legal da empresa, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo os seguintes elementos: 

 
a) Nome, endereço, telefone e e-mail do proponente; 
 
b) Identificação de qual o imóvel a que está se candidatando; 
 
c) Valor proposto para obtenção da concessão. 
          
IV. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
 
4.1 - Os dois envelopes, nº 01 e 02, serão entregues à Comissão de Licitação, na sessão de 
licitação que será realizada no dia 19 (dezenove) d e julho de 2017, às 09 horas , na sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, RS, sita na Rua Pinheiro Machado, 600, 
Bairro Centro. 

 
4.2 - Após declaração do encerramento do prazo de entrega dos envelopes, nenhum outro 
documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificações à 
documentação e propostas já entregues, a não ser quando solicitados pela comissão de Licitação. 
 
4.3 - Aberto o Envelope de nº 01 (documentação), os documentos nele contidos serão examinados 
e rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos Licitantes presentes. 
 
4.4 - Serão considerados inabilitados, automaticamente, os participantes que não apresentarem a 
documentação solicitada, ou apresentarem a mesma com defeitos que impossibilitem seu 
atendimento ou não atenderem satisfatoriamente as condições deste Edital. 
 
4.5 - Após a fase de habilitação serão abertos os Envelopes de nº 02 (propostas), cujas propostas 
serão examinadas e rubricadas pelos Licitantes presentes e membros da Comissão de Licitação. 
 
V. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
5.1 - O julgamento das propostas será feito pela Comissão Julgadora, levando em conta o 
atendimento obrigatório de todas as exigências constantes desse Edital e os seguintes fatores: 
a) Maior lance ofertado para a remuneração da conce ssão.  
 
5.2 - No caso de empate, a decisão será por sorteio, na presença de todos os Licitantes que 
tiverem sido habilitados/classificados. 
 
5.3 - Será desclassificada a proposta que estiver em desacordo com as disposições deste Edital ou 
que se revelar inexequível. 
 
5.4 - A Comissão de Licitação poderá solicitar esclarecimentos ou informações complementares, 
por escrito, aos Proponentes. Os esclarecimentos prestados não importam na sua aceitação, 
porém considerar-se-á desistente o Proponente que não se manifestar quanto à solicitação no 
prazo estipulado. 
 
VI. DOS RECURSOS 
 



 
6.1 - Das decisões relativas à habilitação das Proponentes, julgamento das propostas e anulação 
ou revogação da Licitação, caberá recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da respectiva comunicação formal feita pelo Município de São Sebastião do Caí. 
 
6.2 - O recurso será dirigido à Comissão de Licitação, que, recebido, deverá comunicá-lo aos 
demais licitantes, os quais poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento. 
 
6.3 - Recebido o recurso e as impugnações, se houverem, a Comissão de Licitação poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
6.4 - Na hipótese de não ser dado provimento ao recurso, a Comissão, neste mesmo prazo, deverá 
encaminhá-lo, devidamente informado, ao Prefeito Municipal, que proferirá a decisão no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso. 
 
VII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
7.1 - As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comissão de Licitação, com 
base nas normas jurídicas e administrativas que forem aplicáveis e nos princípios gerais de direito. 
 
7.2 - O Município de São Sebastião do Caí poderá deixar de contratar a Proponente julgada 
vencedora quando esta deixar de assinar o Instrumento Contratual, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da data do recebimento da notificação expedida pela Prefeitura Municipal.  
 
7.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o do vencimento. 
 
7.4 - A proponente vencedora será a única responsável perante o Município para a prestação dos 
serviços, objeto desta licitação, não assumindo o Município qualquer vínculo contratual em 
eventuais empresas subcontratadas, principalmente nos aspectos e consequências trabalhistas, 
previdenciárias e tributárias. 
 
7.5 - Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 8hs às 11hs30min e 
das 13hs30min às 16hs30min, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de São Sebastião do 
Caí, sito a Rua Pinheiro Machado, nº 600 ou pelo telefone (51) 3635-2500. 

 
São Sebastião do Caí, xx de junho de 2017. 

 
 
 
 
 

CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

 

ANEXO I 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017  

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE U SO ONEROSO 
 
Termo de Contrato Administrativo de Concessão de Uso Oneroso, que celebram entre si o 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ , pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido 
na Rua Mal. Floriano Peixoto, 426, Centro, em São Sebastião do Caí, RS, inscrito no CNPJ sob o 
nº 88.370.879/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. CLÓVIS ALBERTO 
PIRES DUARTE, doravante denominado CONCEDENTE, de um lado, e, de outro lado a empresa 
_________________, estabelecida na  Rua __________________, nº______, em 
_________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, neste ato representada pelo 
Sr.(a) ________________, portador do CPF/MF sob nº _____________________ e RG sob nº 
_________________, doravante  denominada CONCESSIONÁRIA , ajustam e acordam o presente 
contrato , nos termos autorizadores da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, conforme 
as cláusulas seguintes: 
                           
CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto 
O presente contrato tem por objeto a concessão a título oneroso de uso, do: 
 
ITEM 01 - QUADRA DE ESPORTES, VESTIÁRIO, BANHEIROS E RESTAURA NTE SITUADO 
NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO “A” DO PARQUE CENTENÁRI O, COM ÁREA DE 1.663,00 
M², VISANDO À EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO MESMO.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Das Condições e Obrigações 
 
a) O valor ofertado, pelo proponente, deverá ser recolhido aos cofres municipais, até o 5º (quinto) 
dia útil do mês subsequente ao período de exploração da atividade econômica. 
 
Condições de utilização do imóvel a ser concedido: 
 
- Efetuar o pagamento das despesas com energia elétrica e água relativos ao objeto da concessão, 
no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Será reajustado anualmente pelo índice do 
IGP-M ou outro que vier a substituí-lo, sempre no período de renovação deste contrato. 
 
- A atividade compreende a exploração e administração dos aluguéis da quadra poliesportiva, bem 
como a exploração da copa e cozinha. 
  
- O valor da tarifa da quadra será definido pela CONCESSIONÁRIA, e não poderá ultrapassar o 
valor fixado em R$ 60,00 por hora. O valor por hora do aluguel da quadra poderá ser reajustado 
anualmente pelo índice do IGP-M ou outro que vier a substituí-lo, sempre no período de renovação 
deste contrato. 
 



 
- A Concessionária se responsabilizará pela limpeza e conservação do objeto da concessão (da 
quadra, dos vestiários, banheiros e demais dependências do ginásio “A”), bem como dispor papel 
higiênico, sabonetes e papel toalha. Nos eventos realizados pelo Município a limpeza (materiais e 
mão de obra) será de responsabilidade do Município, sendo que para os torneios esportivos 
realizados essa despesa correrá por conta da CONCESSIONÁRIA. 
 
- Os eventos e torneios esportivos, bem como em caso de calamidade pública, quando utilizada as 
dependências objeto da concessão a energia elétrica e água da quadra esportiva serão custeados 
pelo Município, proporcionalmente aos dias utilizados. 
   
- A Concessionária deverá mobiliar e estruturar o local para o bom atendimento ao público. 
 
- Nos eventos constantes do Calendário de Eventos do Município, a Concessionária só poderá 
operar seu estabelecimento mediante prévio acordo financeiro com o Organizador do Evento, caso 
contrário, deverá permanecer com o estabelecimento fechado, sendo que o valor da energia 
elétrica e água do período serão pagos pelo Município. 
 
- Efetuar manutenção e correções de desgaste ocorrido pelo uso dos espaços físicos. 
 
a) Não será permitido o uso do imóvel, para fins de pornografia, jogos de azar, propaganda política 
e comercialização de produtos de procedência duvidosa ou fraudulenta; 
 
b) Todas as despesas decorrentes do uso das dependências dos imóveis, como materiais de 
limpeza, licenças, alvarás, taxas, bem como os tributos municipais, estaduais e federais incidentes, 
correrão por conta da concessionária; 
 
c) O Proponente, obrigatoriamente, deverá responsabilizar-se pela conservação e manutenção do 
imóvel, bem como manter em perfeitas condições de higiene e segurança o local objeto da 
presente concessão; 
 
d) Os preços, que vierem a ser praticados, no comércio a ser desenvolvido nos respectivos 
imóveis, deverão acompanhar os preços correntes no Município e ficarão sujeitos à Fiscalização 
Municipal; 
 
e) A concessão não poderá ser transferida, nem locada, a não ser por “causa mortis” e ainda assim 
a critério da Administração Municipal, nem ter suas finalidades alteradas, sendo nestes casos, 
cassada a concessão; 
 
f) Não poderão ser feitas, quaisquer alterações na estrutura do prédio, sem a autorização do 
Município; 
 
g) O Município fiscalizará o uso de água, sendo que o uso abusivo poderá acarretar na rescisão do 
contrato.  
 
h) Fica ajustado que nas terças e quintas-feiras, das 8h às 18h, e nos sábados das 7h às 12h, o 
espaço poliesportivo é cedido gratuitamente ao Projeto Crescer que acolhe crianças e 
adolescentes do SESI e outras entidades, e, portanto, nestes dias, tal espaço não poderá ser 
locado.     
 
i) Caso haja divergência ou omissão no presente edital, contrato ou na operação da concessão, a 
administração deverá ser consultada e terá pleno poder para regulamentar, inclusive através de 
Decreto, ou alterar a concessão, inclusive rescindi-la caso necessário, não gerando qualquer 
direito ao Concessionário. 
 
CLÁUSULA  TERCEIRA: Do Preço  



 
A presente concessão é remunerada, devendo a CONCES SIONÁRIA pagar ao CONCEDENTE 
os seguintes valores: 
 
Item 01 - Valor mensal R$ 2.300,00 (dois mil e trez entos reais) sendo, R$ 800,00 (oitocentos 
reais) a título oneroso em detrimento da concessão e R$ 1.500,00 (hum e quinhentos reais) 
devidos pelo consumo de água e luz. 
 
Parágrafo 1 º - O Valor da presente concessão será reajustado anualmente, tomando-se por base o 
IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), no caso de 
extinção deste, será utilizado outro índice que vier a substituí-lo. 
  
CLÁUSULA QUARTA: Dos Pagamentos 
O pagamento deverá ser recolhido aos cofres municipais, até o 5º (quinto) dia útil do mês 
subsequente ao período de exploração da atividade econômica. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Do Prazo de Vigência 
O presente instrumento irá vigorar por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais 
períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
posteriores alterações. 
 
Parágrafo 1o - O presente instrumento poderá ser renunciado por qualquer das partes, desde que 
comunicado no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência, e ainda, desde que seja conveniente 
para CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA. 
 
CLÁUSULA SEXTA: Da Rescisão 
Constituem motivos para rescisão contratual: 
a)  O não cumprimento de cláusulas contratuais; 
b)  O Cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
c)  Lentidão no cumprimento de cláusulas contratuais; 
d)  Subcontratação total ou parcial do seu objeto; 
e)  Razões de interesse público. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: Das Penalidades 
Em caso de inadimplemento do ajustado entre as partes, a CONCESSIONÁRIA, estará sujeita às 
seguintes penalidades: 
a)  Advertência; 
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de São Sebastião do Caí, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, enquanto 
perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação.  
d) Rescisão Contratual. 
 
CLÁUSULA OITAVA: Do Processo Licitatório 
O presente contrato é oriundo da licitação na modalidade de Concorrência Pública nº 001/2017.  
 
CLÁUSULA NOVA:  
 
Extingue-se a Concessão por: 

        I - advento do termo contratual; 

        II - encampação; 



 
        III - caducidade; 

        IV - rescisão; 

        V - anulação; e 

        VI - falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, 
no caso de empresa individual. 

        § 1o Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e 
privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato. 

        § 2o Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, 
procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias. 

        § 3o A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo poder 
concedente, de todos os bens reversíveis. 

        § 4o Nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo, o poder concedente, antecipando-se à 
extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação 
dos montantes da indenização que será devida à concessionária, na forma dos arts. 36 e 37 da Lei 
8.987/95. 

       a) A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos 
investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham 
sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. 

       b) Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo 
da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio 
pagamento da indenização, na forma do artigo anterior. 

       c) A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a 
declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as 
disposições do artigo, art. 27 da Lei 8.987/95, e as normas convencionadas entre as partes. 

        § 1o A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando: 

        I - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as 
normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço; 

        II - a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou 
regulamentares concernentes à concessão; 

        III - a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses 
decorrentes de caso fortuito ou força maior; 

        IV - a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter 
a adequada prestação do serviço concedido; 

        V - a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; 



 
        VI - a concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar 
a prestação do serviço; e 

        VII - a concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 (cento e 
oitenta) dias, apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da concessão, na 
forma do art. 29 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  (Redação dada pela Lei nº 12.767, de 
2012) 

        § 2o A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da 
inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla 
defesa. 

        § 3o Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à 
concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no § 1º deste artigo, 
dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento, 
nos termos contratuais. 

        § 4o Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será 
declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, calculada 
no decurso do processo. 

        § 5o A indenização de que trata o parágrafo anterior, será devida na forma do art. 36 da Lei 
8.987/95 e do contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela 
concessionária. 

        § 6o Declarada à caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de 
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou 
com empregados da concessionária. 

        d) O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de 
descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial 
especialmente intentada para esse fim. 

        CLÁUSULA DÉCIMA: Do Foro 

As partes elegem o foro da Comarca de São Sebastião do Caí, RS, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente instrumento. 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual 
teor e forma, na presença de testemunhas, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 
 
São Sebastião do Caí, RS, ______ de ________________ de 2017. 
 
 
    CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE                                  ________________________ 
                   Prefeito Municipal                                                      CONCESSIONÁRIA 
                      CONCEDENTE 
 
 
Testemunhas: 
1.______________________                 2. _____________________ 
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ANEXO II 

 

 

Edital de Concorrência Pública nº 001/2017 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º DA C F/1988 
 
 
 

..........................(nome da empresa).............., inscrita no CNPJ sob o nº. 
..................., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)................................................., 
CI nº..................., CPF nº. ..........................................., declara, para fins da Concorrência Pública 
nº _____/2011, considerando o disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela 
Lei nº 9.854/99 (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal), que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 
 
São Sebastião do Caí, RS, _____ de _______________ de 2017. 
 
 
 
 
 
............................................................... 
(Diretor, Sócio-gerente ou equivalente) 

                                                  Carimbo da empresa 
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ANEXO III 
 

 

Edital de Concorrência Pública nº 001/2017 

 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
 
 

Declaro, sob as penas da Lei, para fins da Concorrência Pública nº 001/2017, que 
a empresa....................(nome da empresa)..........., não foi declarada inidônea para licitar ou 
contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV, art. 87, da Lei nº 8.666/1993 e 
alterações, bem como, comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos 
documentos de habilitação, que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, 
técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira. 

 
 

São Sebastião do Caí,______ de ____________________de 2017. 
 
 
 
 
 
    .................................................................. 
      (Diretor, Sócio-gerente ou equivalente). 
                   Carimbo da empresa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


