
LICITAÇÃO N.º 034/2015  

MODALIDADE: CONVITE 

TIPO: MAIOR OFERTA 

PREÂMBULO 

 

O MUNICÍPIO DE TABULEIRO - MG torna público que irá realizar licitação na MODALIDADE 
CONVITE e julgamento do tipo MAIOR OFERTA para outorga de   Permissão de Uso destinada 
a utilização comercial de imóvel publico onde funciona a “Rodoviária” de Tabuleiro/MG 
 

Tanto a licitação quanto a execução do objeto serão regidos pela Lei N.º 8.666/93, republicada no 
Diário Oficial da União de 06/07/94 com as modificações determinadas pelas Leis N.º 8.987/95, 
8.883/94, 9032/95, 9648/98, 9.854/99 e Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014. 

Entrega das Propostas 

As propostas serão recebidas, durante o expediente normal da entidade do dia definido para a 
abertura da documentação, no seguinte local: 

Comissão de Licitação 

MUNICÍPIO DE TABULEIRO 
Sala de Licitações 
Tel: (32) 3253-1235/1117 
Praça Alzira Moraes Prata, nº 66 
Centro 
Tabuleiro - MG 
CEP 36.165-000  

Abertura da Documentação  

A documentação dos licitantes será aberta em sessão pública, no local acima identificado, na 
seguinte data e horário 

Data: 26 de Agosto de 2015 

Horário: 09h00min (nove) horas  

TEXTO 

O certame será regulado pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

1 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1.1 - Trata-se da utilização comercial de imóvel público constituído pela edificação onde funciona a 
“Rodoviária” do Município, localizada no cruzamento das ruas Valério Corrêa Neto, Américo Moraes de 
Andrade, Praça Alzira Moraes Prata, Avenida Dr. Último de Carvalho e Rua Antônio da Mota Marinho 
no Centro da cidade de Tabuleiro/MG através de Permissão de Uso de imóvel público 
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1.2 - O imóvel com 98,25 metros quadrados é constituído por um pavimento térreo contendo: um 
espaço para lanchonete com um sanitário e uma cozinha privativos, um hall de espera para o público, 
um cômodo para bilheteria e 3 sanitários públicos  (um masculino, um  feminino e um destinado a 
portadores de deficiência física). 

1.3 - O imóvel foi reformado recentemente quando foram efetuadas modificações de forma a permitir 
maior conforto dos usuários. 

1.4 No ANEXO 1 deste edital constam todas as especificações necessárias referente ao objeto da 
licitação. 

 

2 - DAS DEFINIÇÕES 

 

2.1 - Adotam-se neste instrumento e em toda a documentação a ele associada às seguintes 
definições: 

I - Concessão de serviço público: a delegação de sua prestação feita pelo Poder Concedente 
mediante licitação na modalidade de concorrência à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;  

II - Permissão de serviço Público: delegação a título precário, mediante licitação, da prestação de 
serviço público, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica, que demonstre capacidade 
para seu desempenho, por sua conta e risco; 

III - Permissão: é o ato unilateral e precário através do qual o Poder Público transfere a terceiros o 
desempenho de um serviço de sua responsabilidade; 

IV - Poder Concedente: no caso do presente regulamento, é o município de Tabuleiro/MG, em cuja 
competência se encontre o serviço público, precedido ou não de obra pública, objeto de concessão ou 
permissão. 

IV - MUNICÍPIO, PODER CONCEDENTE OU ÓRGÃO GESTOR: Entidade que promove a licitação. 

V - PROPONENTE, LICITANTE OU CONCORRENTE – Pessoa Natural ou Jurídica de Direito Público 
ou Privado que se habilite ao processo licitatório, na forma exigida no presente Edital. 

VI - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – Comissão designada na forma da Lei, para 
receber, analisar documentos de habilitação e julgar as propostas apresentadas. 

VII - CONTRATANTE – Município de TABULEIRO, signatário do instrumento contratual para execução 
do objeto 

VIII - PERMISSIONÁRIO (a) – pessoa física ou jurídica que executa o objeto licitado e a ela 
adjudicado, na forma do instrumento contratual, firmado com a Administração Pública, do município de 
TABULEIRO   

IX - ADMINISTRAÇÃO – todos os órgãos, entidades ou unidades do MUNICÍPIO. 

X - SERVIÇO ADEQUADO: aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, 
conforme definido na lei federal nº 8987/95 (no que couber) e no Código de Defesa do Consumidor. 
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XI - SERVIÇO DEFEITUOSO: aquele que não fornece a segurança que o usuário dele pode esperar, 
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu 
fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; a época em que foi 
fornecido. 

XII - USUÁRIO: toda pessoa física ou jurídica que utiliza o serviço público. 

XIII - PARTES: Contratante, permissionário e Usuário. 

XIV - FISCALIZAÇÃO: Órgão do Município com a incumbência de fiscalizar os serviços contratados 
com a cooperação dos usuários. 

3 - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DO PERMISSIONÁRIO 

 

3.1 – Além de realizar as obrigações estipuladas no Projeto Básico constante do Anexo 1 o 
permissionário deverá  ainda: 

3.2 - Submeter-se a fiscalização e controle da execução por parte do MUNICÍPIO, permitindo aos 
encarregados da fiscalização, livre acesso, em qualquer época às instalações dos serviços. 

3.3 - Fornecer toda a mão-de-obra necessária para plena execução dos serviços, mantendo 
funcionários em número e especialização compatíveis com a natureza do serviço, responsabilizando-
se perante a Prefeitura, por todos os atos de seus subordinados durante a sua execução, bem como 
por acidentes ou sinistros praticados ou sofridos por seus prepostos. 

3.4 - Arcar com todos os encargos sociais, seguros, uniformes, E.P.Is., alimentação e demais 
exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, sindicais e securitárias, sendo considerada nesse 
particular, como única empregadora, conforme determina o parágrafo único do artigo 31º da Lei 
8987/95. 

3.5 - observar, na prestação dos serviços, sob pena de cassação da PERMISSÃO e rescisão do 
Contrato, toda e qualquer prescrição e norma de caráter sanitário expedida pelos órgãos públicos 
competentes e legislação correlata. 

3.6 - responder por todos os prejuízos causados à Prefeitura, aos usuários ou a terceiros, sem que a 
fiscalização exercida pela Prefeitura exclua ou atenue essa responsabilidade. 

3.7 - recolher mensalmente aos cofres municipais, o valor mensal como retribuição pela outorga pela 
permissão do uso do imóvel sempre que solicitado, fazer prova de quitação da Previdência Social, e 
entregar cópia da GRPS da concessionária e do recolhimento do ISS. 

3.8 - solicitar anualmente, a renovação do seu alvará de funcionamento,  

3.9 - Incumbe ainda ao PERMISSIONÁRIO (art. 31 da Lei 8987/95): 

 
a) Prestar serviço adequado, na forma prevista nesta lei, nas normas técnicas aplicáveis e no 

contrato 

b) Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados a concessão 

c) Prestar contas da gestão dos serviços ao poder concedente e aos usuários nos termos 

definidos no contrato 

d) Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão 
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e) Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, 

equipamentos e as instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis 

f) Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços, bem como segurá-los 

adequadamente 

3.10 - Além de executar o objeto conforme previsto, O PERMISSIONÁRIO se obriga, ainda, a 

comunicar à MUNICÍPIO, qualquer ocorrência anormal verificada na execução do contrato. 

3.11 - A PERMISSIONÁRIO é a única responsável por todas as obrigações fiscais, parafiscais, 

trabalhistas, securitárias e previdenciárias, referentes à sua personalidade jurídica, inclusive as 

relações empregatícias, se houverem, com os profissionais e demais pessoas que utilizar na execução 

do objeto PERMISSIONÁRIO 

3.12 - Em face da supramencionada responsabilidade inexistirá qualquer vínculo empregatício ou de 

qualquer outra natureza, entre O MUNICÍPIO e prepostos, auxiliares, profissionais ou sócios do  

PERMISSIONÁRIO. 

3.13 - O PERMISSIONÁRIO, quando solicitada pelo MUNICÍPIO, promoverá o afastamento e 

conseqüente substituição de funcionários que apresentarem baixa produtividade, forem descorteses 

com a FISCALIZAÇÃO ou não realizarem o serviço de forma satisfatória. 

3.14 - Sendo relevante o motivo do afastamento, a critério do MUNICÍPIO, o afastamento será 

imediato. 

 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE  ( art. 29 da Lei 8987/95): 
 
 
4.1 - Obriga se o MUNICÍPIO a: 

4.1.1 – Fiscalizar permanentemente o serviço concedido 

4.1.1.1 – No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos a 
administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária 

4.1.2 - Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas 
contratuais da PERMISSÃO. 

4.1.3 - Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações 
dos usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas. 

4.1.4 - Intervir na prestação dos serviços com o fim de assegurar o fiel cumprimento das normas 
contratuais, nos casos em que esta se fizer necessária. 

4.1.5 – Extinguir a PERMISSÃO nos casos previstos na lei e no contrato 

4.1.6 – Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais 

 

5 - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS ( art. 7º da Lei 8987/95): 

 

5.1 - São direitos e obrigações dos usuários: 
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5.1.1 - Receber serviço adequado na forma do art. 6º da Lei Federal 8.987. 

5.1.2 - Receber da Prefeitura e da concessionária informações para defesa de interesses 
individuais ou coletivos. 

5.1.3 - Obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha, observadas as normas do Município. 

5.1.4 - Levar ao conhecimento dos Poderes Públicos e da Concessionária as irregularidades de 
que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado. 

5.1.5 - Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela permissionária na 
prestação dos serviços 

5.1.6 - Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos por meio dos quais 
lhes são prestados os serviços. 

5.1.7 – Fazer os registros que julgar oportuno no livro próprio, que deverá sempre estar disponível 
na sede da concessionária 

5.1.8 – Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas 

 

6 - DA FISCALIZAÇÃO DA OUTORGA 

 

6.1 - A FISCALIZAÇÃO da execução do contrato ficará a cargo do MUNICÍPIO por servidor ou 

pessoa jurídica especialmente designada para esse fim, que, entre outras, terá a atribuição de 
atestar a realização do objeto de conformidade com o previsto neste instrumento. 

6.2 - A FISCALIZAÇÃO fica impedida de receber pagamento com documentos de cobrança que 

não atendam rigorosamente às condições previstas neste instrumento, sendo certo que 
qualquer tolerância ou mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não 
representará, jamais, novação ou alteração do que ficou pactuado. 

6.3 - Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e a PERMISSIONÁRIO será sempre por 

escrito, não sendo levadas em consideração, para nenhum efeito, quaisquer alegações 
fundadas em ordens ou declarações verbais. 

6.4 A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou reduz a 

responsabilidade exclusiva da PERMISSIONÁRIA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em co-responsabilidade do MUNICÍPIO 
ou de seus prepostos. 

 

7 - DO PRAZO  

 

7.1 - O prazo da Permissão de Uso será de 12 meses, podendo ser revogado, sumariamente a 
qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO, observada a natureza precária e discricionária da 
permissão 

7.2 - Havendo conveniência para a administração municipal o prazo contratual pode ser 
prorrogável nos limites da lei 

 

8 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO  
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8.1 - Poderão participar da presente licitação pessoas físicas escolhidas e convidadas pelo 
MUNICÍPIO e cujo objetivo social seja compatível com o objeto a ser executado.  

8.2 - Nos termos do art. 22 § 3º  da Lei n.º 8.666/093 também poderão participar do certame as 
pessoas físicas cadastradas neste Município, na especialidade objeto do presente certame, que 
manifestarem e formalizarem seu interesse em participar através de requerimento com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da hora e data marcada para a entrega dos 
envelopes. 

8.3 - Não poderão participar do presente certame interessadas declaradas inidôneas de acordo 
com o inciso IV do art. 87 da Lei 8666/93 ou suspensas de participar de licitações ou contratar 
com esta Administração nos termos do inciso III do mesmo artigo. 

8.4 Não será permitida a participação nesta licitação de consórcios juridicamente formados, ou em 
formação, ou de grupos de empresas.  

8.5 - Não poderá participar da execução do objeto, servidor ou dirigente do MUNICÍPIO ou os 
membros da Comissão da Licitação. 

 

9 – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

9.1. - Para se habilitarem à licitação os concorrentes deverão apresentar os seguintes 
documentos:  

 

 LICITANTE PESSOA FÍSICA 

A HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 I - Cédula de Identidade 

B REGULARIDADE FISCAL 

 
I - Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da 
Receita Federal 

 
II - Certidão Negativa de Débito com o Município de residência do 
Licitante 

 III - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos 
Federais e a Dívida Ativa da União, com validade na data fixada para a 
entrega dos envelopes de documentação 

 
IV - Certidão negativa trabalhista 

D OUTROS DOCUMENTOS 

 
I - Declaração do licitante que não emprega menor de 18 (dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos –  
Modelo do ANEXO 3 

 
II - Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação, na 
forma do § 2º, do art. 32 da Lei n.º 8.666/93, alterado pela Lei n.º 
9.648/98, nos termos do modelo constante do ANEXO 4 deste Edital. 

9.2 - Para fins de verificação da habilitação dos licitantes a aceitação de certidões ou documentos 
emitidos através da Internet está condicionada a confirmação da autenticidade, pelo Município, 
junto ao órgão emissor. 
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9.3 - Os demais documentos solicitados serão apresentados no original ou através de cópia 
autenticada, ou ainda, cópia acompanhada do original para autenticação pela Comissão de 
Licitação. 

9.4 - No caso de autenticação pela Comissão de Licitação, os originais dos documentos devem 
ser apresentados à Comissão por ocasião da entrega dos envelopes e serão devolvidos ao 
licitante no final da sessão. 

9.5 - A Documentação referida no item anterior deverá ser apresentada em envelope lacrado, 
opaco, de modo que esteja assegurada sua inviolabilidade com o título. 

                           MUNICÍPIO DE TABULEIRO 
                              Razão Social da Licitante 
                              Licitação n.º 034/2015 
                              DOCUMENTAÇÃO 

9.6 - A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada em uma única via. 

 

10 - DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

 

10.1 - Será inabilitada a licitante que: 

a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados. 
b) Apresentar documentos com validade vencida 
c) Apresentar apenas o protocolo de pedido do documento nos respectivos órgãos ou 
repartições, em substituição ao documento solicitado neste instrumento. 
d)  Apresentar documentos de comarcas ou jurisdição diferente de sua sede ou domicílio, 
quando assim for exigido neste instrumento.  
e)  Possuir objetivo social que não autorize a execução do objeto licitado 
f)  Apresentar documento e propostas copiadas por fax. 

 

11- DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

11.1 - A proposta será apresentada em uma única via, conforme modelo do Anexo 6, 
preferencialmente datilografada ou digitada em linguagem clara, sem rasuras, emendas, 
entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada, com todas as suas páginas rubricadas, contendo o 
preço mensal e anual para pagamento ao Poder Concedente como retribuição  pela outorga da 
Permissão de Uso  

11.2 - O preço deverá ser cotado em moeda corrente nacional. 

11.3 – Decorridos 60 (sessenta) dias a data da entrega das propostas sem convocação para a 
contratação ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

11.3.1 - Em consequência o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, sendo 
desclassificadas as propostas que apresentarem validade inferior.  

11.4 - O licitante, antes de apresentar seu preço, deverá examinar e estudar cuidadosamente 
todos os documentos da licitação, estar ciente e concordar com todas as cláusulas estabelecidas 
no edital, ao qual se submeterá  integralmente e irretratavelmente; 

11.5 - A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado ou fechado com o título: 
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MUNICÍPIO DE TABULEIRO 
Razão Social da Licitante 
Licitação nº 034/2015 
PROPOSTA COMERCIAL 
 

12 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

12.1 - A licitação é do tipo MAIOR OFERTA. 

12.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste 
instrumento.  

12.3 - Em hipótese alguma, após a entrega das propostas, serão admitidas retificações, 
cancelamento ou alterações de preços, ou ainda, modificação nas condições estipuladas neste 
instrumento ou nas propostas dos concorrentes.  

12.4 - A Comissão examinará as propostas apresentadas desclassificando as que: 

a) deixarem de apresentar todos os documentos solicitados 

b) oferecerem objetos com especificações em desacordo com o instrumento convocatório 

c) oferecerem condições de pagamento de forma diferente do previsto no instrumento 
convocatório 

d)  condicionem sua oferta de preços ou quaisquer outras condições não previstas neste 
Edital. 

e)  apresentarem preços com mais de 2 (duas) casas decimais. 

f) se refiram simplesmente a acréscimo sobre outras ofertas apresentadas, 

g) contenham divergência de números, dados ou valores, 

h) contenham ressalvas, rasuras, emendas ou entrelinhas, 
i) forem ilegíveis, 
j) contenham limitações, omissões, alterações, adições ou correções, 
k) apresentadas sem assinatura do interessado ou de seu representante legal, 
l) preenchidas a lápis, 
m) tenham validade inferior a 30 (trinta) dias. 

n)  serão desclassificadas as ofertas com valor mensal proposto como retribuição pela outorga 
da inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês e a R$ 6.000,00 (seis mil reais) por ano. 

o)  propostas que para sua viabilização necessite de vantagens ou subsídios que não estejam 
previamente autorizados em lei à disposição de todos os concorrentes; 

p)  Considerar-se-á, também desclassificada a proposta de entidade estatal alheia a esfera 
política administrativa do poder concedente do poder político controlador da referida entidade. 

OBS: Inclui-se nas vantagens e subsídios de que trata este artigo qualquer tipo de 
tratamento tributário diferenciado, ainda que em conseqüência da natureza jurídica do 
licitante, que comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os 
concorrentes. 

12.5 - Cada licitante poderá participar com uma única proposta. Caso um licitante apresente mais 
de uma proposta, todas elas serão desclassificadas independentes dos preços ofertados. 

12.6 - No julgamento, a Comissão de Licitação classificará em primeiro lugar a proposta com o 
maior preço global mensal e classificará as demais na ordem decrescente dos valores ofertados.  

12.7 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á o desempate de acordo com 
parágrafo segundo do artigo 3º combinado com o parágrafo 2º do artigo 45 da Lei N.º 8.666/93. 
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12.8 - Simples omissões ou irregularidade, irrelevantes ou facilmente sanáveis, a exclusivo critério 
da Comissão de Licitação, poderão ser relevadas. 

 

13 - DA QUALIFICAÇÃO PARA REPRESENTAR AS LICITANTES  

 

13.1 - O licitante poderá ser representado:   
a)  pelo próprio licitante  
b)  por procurador munido do respectivo mandado, 

13.2 - Se a representação for efetuada pelo próprio licitante, este deverá apresentar à Comissão 
de Licitação, para exame, o seu CPF e documento de identidade.  

13.3 - No caso de procuradores estes deverão apresentar à Comissão de Licitação, a procuração 
com firma reconhecida em Cartório, que os credencie como representante do proponente, 
conforme modelo do ANEXO 13.4 Os outorgados deverão apresentar, também, seus documentos 
pessoais e os atos de constituição da empresa demonstrando que o outorgante tem poderes para 
outorgar a procuração 

13.4 - A representação do licitante junto à Comissão de Licitação e em todos os atos do processo 
licitatório somente poderá ser exercida pelo próprio licitante ou por seu procurador.  

13.5 - Na hipótese da proposta ser entregue por mensageiro, este poderá assistir a sessão 
pública, porém, por lhe faltar qualificação, não poderá se manifestar em nome do licitante.  

13.6 - Falhas, irregularidade ou falta de documentação dos representantes dos licitantes não 
impedirão a participação destas no certame. No entanto, a pessoa inabilitada como representante, 
não poderá se manifestar ou praticar atos em nome da licitante durante a sessão, embora esteja 
garantido o direito de assisti-la.  

13.7 - Também não serão aceitas propostas enviadas por telex, telefax ou qualquer outro meio de 
comunicação à distância.  

13.8 – O MUNICÍPIO não se responsabilizará por propostas encaminhadas de forma diversa do 
estabelecido neste Edital ou por seus extravios antes do seu recebimento. 

 

14 - DOS PROCEDIMENTOS NA SESSÃO INAUGURAL DO CERTAME 

 

14.1 - Em sessão pública, na data e hora estabelecidas no preâmbulo deste Edital, a Comissão de 
Licitação receberá os envelopes com a documentação e proposta dos licitantes, rubrica os 
envelopes e os entrega aos representantes presentes para exame e rubrica. 

14.2 - Em seguida, abre os envelopes número 1 com os documentos de habilitação, para em 
seguida examiná-los e rubrica-los, submetendo-os na sequência ao exame e rubrica dos 
representantes presentes 

14.3 - A Comissão de Licitação a seu exclusivo critério, poderá optar pela análise da 
documentação em trabalho interno ou na própria sessão. 

14.4 – Estando todos os licitantes presentes o Presidente da Comissão poderá divulgar na sessão 
o resultado da fase de documentação 

14.5 - Desejando prosseguir a sessão para abertura das propostas, estando presentes todos os 
licitantes, o presidente da sessão consultará se os mesmos renunciam ao direito de apresentar 
recurso com relação a decisão da Comissão de Licitação relativa à fase de habilitação. 
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14.6 - Havendo concordância de todos,  o presidente da sessão solicitará que se conste em ata 
que os mesmos renunciaram ao direito de interpor recurso contra o resultado da fase de 
habilitação.  

14.7 - Caso não haja renúncia de todos a licitação será encerrada sem abertura dos envelopes 
propostas. 

14.8 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á o desempate de acordo com 
parágrafo segundo do artigo 3º combinado com o parágrafo 2º do artigo 45 da Lei N. º 
8.666/93 

14.9 - No caso da necessidade de sorteio, este será realizado na própria sessão desde que todos 
os licitantes estejam presentes e renunciem ao direito de apresentar recurso com relação a 
decisão da Comissão de Licitação relativa à fase de julgamento das propostas de preços. 

14.10 - Ocorrendo qualquer das situações em que os ENVELOPES PROPOSTAS fiquem sob a 
guarda da Comissão de Licitação, estes serão rubricados pelos licitantes presentes e no início da 
sessão programada para sua abertura, o presidente da sessão os submeterá ao exame de todos 
os concorrentes para que verifiquem se os envelopes foram violados.  

14.11 - Encerrada a sessão a Comissão e os concorrentes presentes assinarão a respectiva ata 
da sessão. 

 

15 - DO PAGAMENTO PELA OUTORGA 

 

15.1 O preço mensal da outorga será pago pelo PERMISSIONÁRIO até o dia 8 do mês 
subsequente ao vencido 

15.2 - O valor mensal da outorga da permissão de uso, respeitada a periodicidade de 12 meses, 
será reajustada pela variação do IGPM do período. 

 

16 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 

16.1 – Em face da Comissão Permanente de Licitação, no curso do procedimento licitatório, são 
atacáveis por via de recurso administrativo as seguintes decisões:  

a) habilitação ou inabilitação dos licitantes; 
b)  julgamento das propostas. 

16.2 - 0 Os recursos administrativos obedecerão ao estabelecido no art. 109 da Lei N.º 8.666/93, 
devidamente fundamentados e serão entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo 
estipulado no art. 109 da Lei N.º 8.666/93. 

16.3 - Conforme faculdade prevista no art. 109 § 6º, os licitantes terão o prazo de 2 (dois) dias 
úteis a contar da data de divulgação dos resultados das fases de habilitação e propostas para 
apresentar recurso contra os julgamentos da Comissão de Licitação. 

16.4 - Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal de Tabuleiro e encaminhados através da 
Comissão de Licitação conforme estabelece o § 4º do art. 109 da Lei 8666/93. 
16.5 - Os recursos deverão ser protocolados no Protocolo Geral do Município de Tabuleiro ou 
junto a qualquer membro da Comissão de Licitação. Os recursos protocolados em forma diversa 
do estabelecido neste Edital serão rejeitados. 
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16.6 - Somente serão considerados recursos entregues na via original, não sendo aceito cópias 
dos recursos, ou, ainda, recursos enviados por fax ou por qualquer outro meio de comunicação à 
distância 

16.7 - Os recursos entregues em forma diversa do estabelecido neste instrumento não serão 
conhecidos. 

16.8 - São pressupostos de admissibilidade do recurso: 

 a legitimidade; 

 o interesse de recorrer; 

 a existência de ato administrativo decisório; 

 a tempestividade 

 a forma escrita; 

 a fundamentação; 

 o pedido de nova decisão. 

16.9 - Interposto o recurso por um dos licitantes a Comissão de Licitação comunicará aos demais 
licitantes que, querendo, poderão impugná-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis contados a partir do 
recebimento da notificação. 

16.10 - Os recursos têm efeito suspensivo, que alcança o prazo de validade das propostas.  

 

17- DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

17.1 - O licitante vencedor firmará com o MUNICÍPIO O CONTRATO DE ADESÃO conforme 
modelo do Anexo 2 deste instrumento. 

17.2 - Para assinar o instrumento contratual, o permissionário deverá apresentar os seus 
documentos de identidade e CPF ou do seu procurador, o que for o signatário do instrumento 
contratual. 

 

18 - DAS SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES DO EDITAL 

 

18.1 - As dúvidas quanto a interpretação dos termos utilizados nos documentos que integram este 
instrumento, bem como qualquer incorreção ou discrepância encontrado nos mesmos, deverão 
ser apresentados ao MUNICÍPIO, até 02(dois) dias úteis antes da data de recebimento dos 
envelopes com os documentos de habilitação e proposta de preços. Para isso os interessados 
deverão dirigir-se à Comissão de Licitação no endereço citado no preâmbulo deste instrumento, 
nos dias úteis, no seguinte horário: 

Horário: das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:30 nos dias úteis 

18.2 - Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações do edital devem ser protocoladas 
diretamente na Comissão de Licitação dirigidas ao Prefeito Municipal. 

18.3 - Somente serão considerados pedidos de esclarecimentos e impugnações entregues na via 
original, não sendo aceito cópias dos documentos, ou, ainda, documentos enviados por fax ou por 
qualquer outro meio de comunicação à distância 
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18.4 - Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações do edital, entregues em forma diversa do 
estabelecido neste Edital, não serão conhecidos. 

18.5 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada 
nova data para a realização do certame. 

18.6 - O MUNICÍPIO não aceitará reclamação a qualquer pretexto se as dúvidas não forem 
formuladas dentro do prazo e condições aqui expostas.  

18.7 - A solicitação de esclarecimentos não será considerada como motivo para prorrogação da 
data de entrega dos documentos de habilitação e proposta de preços. 
18.8 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará 
na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 

18.9 - A entrega da documentação e proposta será considerada como evidência de que o licitante: 

 a) Tomou conhecimento de todas as condições para realização e cumprimento das 
obrigações estipuladas no presente instrumento. 

b) Examinou completamente todos os elementos entregues pelo MUNICÍPIO, que os 
comparou entre si, e que obteve do MUNICÍPIO todas as informações e esclarecimentos 
necessários sobre qualquer ponto que considerou duvidoso, antes de preparar sua proposta 

 

19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1 - No caso do descumprimento total ou parcial, poderão ser aplicadas ao PERMISSIONÁRIO 
as seguintes sanções: 

I. Multa pela recusa em assinar o instrumento contratual - A recusa injustificada da licitante 
vencedora em assinar o Instrumento Contratual ou em apresentar os documentos exigidos 
para sua assinatura no prazo estipulado caracteriza o descumprimento total das 
obrigações assumidas sujeitando-se ao pagamento da multa de 20% [vinte por cento] do 
valor global do contrato, independentemente da aplicação de sanções prevista no inciso III 
do artigo 87 da lei 8666 / 93 republicada no DOU de 06 / 07 / 94; 

II. Multa indenizatória - O inadimplemento que resultar em rescisão contratual, excluídas as 
hipóteses rescisão amigável, força maior ou caso fortuito, e os de falência ou liquidação 
judicial da PERMISSIONÁRIA, implicarão na aplicação de multa indenizatória equivalente 
a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, a título de perdas e danos, 
independente de outras sanções aplicadas; 

III. Multa de mora - Por atraso no pagamento, independentemente do direito de rescindir o 
instrumento contratual, O MUNICÍPIO cobrará da PERMISSIONÁRIA multa no valor 
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato por dia de atraso do item ou 
etapa em atraso; 

IV. Multas por outras infrações contratuais - Independentemente do direito de rescindir o 
pactuado quando descumprida pela PERMISSIONÁRIA qualquer de suas cláusulas, 
poderá O MUNICÍPIO, à sua inteira opção, continuar a execução do pactuado cobrando da 
PERMISSIONÁRIA multa de até 5% (cinco por cento) do valor global contratado; 

V. As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as infrações cometidas; 

VI. As multas aplicadas serão pagas pela PERMISSIONÁRIA, diretamente na tesouraria do 
MUNICÍPIO, ou descontadas dos recebimentos não quitados que a tenha direito, ou 
também, se o saldo não bastar, cobrada mediante ação de execução, acrescidas ao 
principal os juros de mora, à custas processuais e os honorários advocatícios na base de 
20% (vinte por cento) do valor da causa; 
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VII. A multa máxima cumulativa a que poderá ser aplicada à PERMISSIONÁRIA é de 10% 
(dez por cento) do valor total deste instrumento que, se atingido, ensejará, a exclusivo 
critério do MUNICÍPIO, a rescisão do contrato.  

VIII. Outras sanções - Por infrações de cláusulas contratuais e considerando a gravidade da 
infração cometida, além das multas estabelecidas nos itens anteriores, a Administração 
poderá, cumulativamente ou isoladamente, aplicar à PERMISSIONÁRIA às seguintes 
sanções: 

a) advertência;  

b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
MUNICÍPIO por prazo não superior a 2  (dois) anos. 

19.2 - Entende-se como valor global do contrato o valor resultante da multiplicação do número de 
meses do prazo contratual (12) pelo valor mensal contratado. 

20 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

20.1 - O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo qualquer uma das hipóteses 
prevista no ar. 78 da Lei 8666/93. 

20.2 - A rescisão se fará pelas formas e condições previstas no artigo 79 da mesma lei. 

20.3 - Em caso de rescisão contratual são reconhecidos e resguardados os direitos do 
MUNICÍPIO estabelecidos no art. 80 da Lei 8.666/93 

 
21 – DA EXTINÇÃO DA PERMISSÃO 

 

Extingue-se concessão por 

Advento do termo contratual 

Encampação 

Caducidade 

Rescisão 

Anulação e 

Falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento e incapacidade do titular, no caso 

de empresa individual      

22 – DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

 
22.1 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser feitos pelo tel: (032) 3253-1235  
 
22.2 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. 
 
 22.3 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão 
contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis 
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22.4 - A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital.  

22.5 - O licitante, ainda, será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome assumindo como firme e verdadeira sua proposta  

22.6 - Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se 

omita em outro será considerado especificado e válido. 

22.7 - As Empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório se obrigam a 

acompanhar as publicações referentes ao processo nos mesmo veículos em que tomou 

conhecimento, com vista a possíveis alterações e avisos. 

22.8 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo, se 

original, a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

22.9 - Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, a Presidente da 

Comissão poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 

especializados. 

22.10 - A Presidente da Comissão, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 

puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 

legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de 

diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme 

disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93. 

22.11 - O não cumprimento de diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a 

desclassificação da proposta. 

22.12 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o 

MUNICÍPIO revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato 

superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato 

escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da 

licitação, sem que isso acarrete multa para Administração. 

22.13 - A Prefeitura poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 

propostas ou para sua abertura. 
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22.14 - Os recursos e impugnações serão obrigatoriamente protocolados junto ao setor de 

licitações ou encaminhados via Correios (SEDEX). 

22.15 - Qualquer interessado poderá obter o presente Edital mediante solicitação junto à 

Comissão de Licitação, no endereço contido no preâmbulo deste Edital. 

22.16 - O MUNICÍPIO poderá, em qualquer fase do processo, revogar ou alterar a presente 

licitação no todo ou em parte, mediante justificativa fundamentada. 

22.17 - Deverá declarar, de ofício ou por provocação de terceiros, sua nulidade, se constatada a 

existência de ilegalidade, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, art. 49 e respectivos 

parágrafos. 

22.18 - O ato de entrega dos envelopes pressupõe o prévio e pleno conhecimento e a aceitação 

de todas as condições estabelecidas neste Edital, bem como sobre a real situação dos bens 

objeto desta licitação, não podendo qualquer proponente alegar o desconhecimento para justificar 

atos praticados em desacordo com este regulamento 

22.19 - Os casos omissos serão examinados e decididos na forma da Lei Federal nº 8.666/1993 e 

suas alterações posteriores. 

22.20 - O MUNICÍPIO poderá suprimir ou acrescer em até 25% (vinte e cinco por cento) o valor 

inicial do contrato, de acordo com o parágrafo 1º do art. 65, da Lei N.º 8.666/93. 

22.21  - A Comissão de Licitação além do recebimento e exame da documentação e das 

propostas caberá o julgamento e obediência às disposições aqui estabelecidas, bem como decidir 

as dúvidas ou omissões. 

22.22 - Esclarecemos que o preâmbulo, texto e anexos deste instrumento e demais informações 

fornecidas pelo MUNICÍPIO são complementares entre si de modo que qualquer detalhe que se 

mencione em um local e se omita em outro é considerado especificado e válido. 

22.23 - Nos termos do art. 49 da Lei 8666/93 esta licitação poderá ser revogada por interesse 

público ou anulada por ilegalidade, no todo ou em parte, por iniciativa do MUNICÍPIO ou mediante 

provocação de terceiros. 

22.24 – O MUNICÍPIO poderá, ainda, adiar ou prorrogar prazos para recebimento das propostas e 

ainda aditar os termos do presente instrumento sem que caiba aos licitantes o direito a 

indenizações ou reembolso. 
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22.25 – O MUNICÍPIO poderá inabilitar qualquer licitante ou desclassificar suas  propostas 

subordinadamente às condições deste instrumento. 

23 - DO FORO 

23.1 - Fica eleito o foro da Comarca de RIO POMBA, Estado de Minas Gerais, para dirimir e 

resolver quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste edital e, desde já, renunciam a outros 

por mais privilegiados que sejam. 

24 - São anexos do presente instrumento os seguintes documentos: 

 

Anexo 1 Projeto Básico 

Anexo 2 Minuta do Contrato de adesão 

Anexo 3 Modelo de Declaração de Empregador  

Anexo 4 Modelo de Declaração Inexistência de Fato impeditivo 

Anexo 5 Modelo de Procuração 

Anexo 6 Modelo de Proposta Comercial 

 

Tabuleiro, 05 de Agosto de 2015. 

 

Comissão de Licitação 

 
 

 
_____________________ 
Dircéia Lima de Souza 

Presidente 

 

Valéria Cristina Santos 
Vieira 

Membro 
 

 
_____________________ 

João Batista Campos 
Membro 

 
 

__________________ 
Dauro Martins Vidal  

Prefeito Municipal de Tabuleiro-MG 
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ANEXO 1 

PROJETO BÁSICO  

PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO/MG 

 

1  DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1 Utilização comercial de imóvel público constituído pela edificação onde funciona a “Rodoviária” 
do Município, localizada no cruzamento das ruas Valério Corrêa Neto, Américo Moraes de Andrade, 
Praça Alzira Moraes Prata, Avenida Dr. Último de Carvalho e Rua Antônio da Mota Marinho no Centro 
da cidade de Tabuleiro/MG através de Permissão de Uso de bem público 

1.2 O imóvel com 98,25 metros quadrados é constituído por um pavimento térreo contendo: um 
espaço para lanchonete com um sanitário e uma cozinha privativos, um hall de espera para o público, 
um cômodo para bilheteria e 3 sanitários públicos  (um masculino, um  feminino e um destinado a 
portadores de deficiência física). 

1.3 O imóvel foi reformado recentemente quando foram efetuadas modificações de forma a permitir 
maior conforto dos usuários. 

1.4 Demais informações no Projeto Básico que, como ANEXO 1 integra o presente termo, como se 
nele estivesse fielmente transcrito 

2 - DAS DEFINIÇÕES 

2.1 - Adotam-se neste instrumento e em toda a documentação a ele associada as seguintes 
definições: 

I – Concessão de serviço público: a delegação de sua prestação feita pelo Poder Concedente 
mediante licitação na modalidade de concorrência à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.  

II – Permissão de serviço Público: delegação a título precário, mediante licitação, da prestação de 
serviço público, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica, que demonstre capacidade 
para seu desempenho, por sua conta e risco.  

III – Permissão: é o ato unilateral e precário através do qual o Poder Público transfere a terceiros o 
desempenho de um serviço de sua responsabilidade 
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IV – Poder Concedente: no caso do presente regulamento, é o município de Tabuleiro/MG,em cuja 
competência se encontre o serviço público, precedido ou não de obra pública, objeto de concessão ou 
permissão 

IV - MUNICÍPIO, PODER CONCEDENTE OU ÓRGÃO GESTOR: Entidade que promove a licitação. 

V - PROPONENTE, LICITANTE OU CONCORRENTE – Pessoa Natural ou Jurídica de Direito Público 
ou Privado que se habilite ao processo licitatório, na forma exigida no presente Edital. 

VI COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – Comissão designada na forma da Lei, para receber, 
analisar documentos de habilitação e julgar as propostas apresentadas. 

VII CONTRATANTE – Município de TABULEIRO, signatário do instrumento contratual para execução 
do objeto. 

VIII – PERMISSIONÁRIO (a) – pessoa física ou jurídica que executa o objeto licitado e a ela 
adjudicado, na forma do instrumento contratual, firmado com a Administração Pública, do município de 
TABULEIRO   

IX - ADMINISTRAÇÃO – todos os órgãos, entidades ou unidades do MUNICÍPIO. 

X - SERVIÇO ADEQUADO: aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, 
conforme definido na lei federal nº 8987/95 (no que couber) e no Código de Defesa do Consumidor. 

XI - SERVIÇO DEFEITUOSO: aquele que não fornece a segurança que o usuário dele pode esperar, 
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu 
fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; a época em que foi 
fornecido. 

XII - USUÁRIO: toda pessoa física ou jurídica que utiliza o serviço público. 

XIII - PARTES: Contratante, PERMISSIONÁRIO e Usuário. 

XIV - FISCALIZAÇÃO: Órgão do Município com a incumbência de fiscalizar os serviços contratados 
com a cooperação dos usuários. 

3 - DAS ESPECIFICAÇÕES  

3.1 - DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS 



 19 

3.1.1 - O imóvel continuará destinado aos serviços da rodoviária e, por esta razão, deverá estar em 
funcionamento no período de 6:00 às 22:00 Horas, exceto nas segundas feiras, quando o 
funcionamento iniciará às 5 horas, horários que ocorrem parada de ônibus com embarque de 
passageiros. 

3.1.2 - Havendo interesse, o MUNICÍPIO poderá autorizar mudanças no horário de funcionamento da 
rodoviária em função de novas demandas das empresas concessionárias de linhas de ônibus devendo 
o PERMISSIONÁRIO se adequar a esses horários. 

3.1.3 - O PERMISSIONÁRIO deverá prestar aos interessados informações sobre todos os horários 
dos ônibus das linhas interurbanas e interestaduais que utilizem a rodoviária. 

3.1.4 - O permissionário será responsável pela abertura e fechamento de todas as dependências da 
rodoviária, inclusive os sanitários públicos.  

3.2 - DA UTILIZAÇÃO E LIMPEZA DOS SANITÁRIOS  
 
3.2.1 - Os banheiros serão limpos diariamente pelo PERMISSIONÁRIO, e sempre que necessário 
serão realizadas novas limpezas, de forma que estejam permanentemente em condições de uso. 

3.2.1 - Os sanitários deverão estar permanentemente aprovisionados de papel higiênico 

3.2.2 - Não será permitida a cobrança pelo uso dos sanitários 

3.3 - DOS ESPAÇOS DESTINADOS AO COMÉRCIO E AO PÚBLICO 

3.3.1 - No espaço destinado à lanchonete somente será permitida a venda de alimentos e bebidas e, 
no local de venda de passagens (guichês}, será permitida comercializar, também, livros, jornais e 
revistas. 

3.3.2 - O PERMISSIONÁRIO somente poderá proceder a venda de passagens, após acordos prévios 
com as empresas concessionárias das linhas.  

3.3.2.1 - A partir da data de assinatura do contrato de adesão com o Município, o permissionário terá o 
prazo de 60 (sessenta) dias para negociações com as concessionárias das linhas de ônibus. Não 
havendo acordo com as concessionárias de linhas de ônibus, o espaço destinado ao guichê retornará 
ao poder concedente que poderá outorgá-lo a outro interessado. Nesta hipótese o valor mensal da 
retribuição pela outorga permanecerá inalterado 

3.3.3 - Somente será permitido afixar avisos e propagandas após previa autorização por escrito e no 
local indicado pelo MUNICÍPIO 
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3.3.4 - O PERMISSIONÁRIO deverá fornecer e instalar, no mínimo 3 lixeiras externas em locais a 
serem definidos pelo MUNIÍPIO e mais 3 internamente, uma  em cada banheiro, sem ônus para o 
MUNICÍPIO. As lixeiras deverão ser fabricadas em aço ou similar. 

3.3.5 - A Manutenção, higienização e substituição das lixeiras, quando necessário, será por conta do 
PERMISSIONÁRIO. 
 
3.3.6 - Diariamente o PERMISSIONÁRIO deverá recolher o lixo das lixeiras, ensacá-lo para que seja 
recolhido pelo serviço de limpeza urbana. 

3.3.7 - Também, diariamente, o PERMISSIONÁRIO deverá realizar lavagem geral nas áreas 
destinadas a comércio e ao público. 

3.4 - DA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL 

3.4.1 - O PERMISSIONÁRIO anualmente, deverá providenciar pintura interna e externa do imóvel sem 
ônus para o Município, mantendo as cores e o padrão de tinta utilizado quando do recebimento do 
imóvel.. 

3.4.2 - Sempre que necessário, providenciar, sem ônus para o MUNICÍPIO, manutenção e revisão 
das instalações hidro-sanitárias e elétricas do imóvel. 
 
3.4.3 - O PERMISSIONÁRIO, salvo as obras que importem na segurança do prédio, obriga-se por 
todas as demais, devendo trazer o imóvel em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos 
sanitários, de iluminação inclusive lâmpadas, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, 
banheiros, aquecedores, ralos e demais acessórios, em perfeito estado de conservação e 
funcionamento, para assim os restituir, quando findo ou rescindido este contrato, sem direito à 
retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, as quais ficarão desde 
logo incorporadas ao prédio. 

3.4.4 - Substituição de lâmpadas queimadas, arandelas, lustres quebrados e outros dispositivos da 
instalação elétrica serão substituídas pelo PERMISSIONÁRIO às suas expensas, mantendo o mesmo 
padrão e a mesma referência dos instalados quando do recebimento do imóvel 

3.4.5 Todos os pontos de luz e de energia deverão estar em perfeitas condições de uso, com 
lâmpadas que permitam luminosidade adequada ao uso do local e tomadas devidamente ajustadas na 
parede 

3.4.6 O permissionário deverá manter o prédio iluminado após o encerramento das atividades do dia. 
As lâmpadas externas deverão permanecer acesas até o início das atividades do dia seguinte. 

3.4.7 - Também, na manutenção das instalações hidro-sanitárias o PERMISSIONÁRIO, deverá levar 
em consideração que o material substituto deve ser do mesmo padrão de qualidade daqueles 
instalados inicialmente, tudo sem ônus para o MUNICÍPIO. 
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3.5 - DO LIVRO DE OCORRÊNCIAS 

3.5.1 - O PERMISSIONÁRIO, se obriga a manter livro de ocorrências e reclamações, devidamente 
formalizado à disposição do público e dos Poderes Públicos. 

3.5.2 – Deverá ser afixado em local visível aviso informando da disponibilidade do livro de ocorrências. 

3.5.3 - A ausência do livro acarretará multa e sanções definidas no contrato de PERMISSÃO, 
duplicando o valor em caso de reincidência 

4 – DA SUB-LOCAÇÃO 

4.1 - Obriga-se o PERMISSIONÁRIO, a satisfazer todas as exigências dos poderes públicos a que der 
causa e a não transferir este contrato, nem fazer modificações ou transformações no prédio, sem a 
autorização escrita do MUNICÍPIO. 

4.2 - O PERMISSIONÁRIO desde já faculta ao MUNICÍPIO examinar e vistoriar o prédio, sempre que 
o segundo entender conveniente. 

4.3 - O PERMISSIONÁRIO também não poderá sublocar nem emprestar o prédio, no todo ou em 
parte, sem prévio consentimento por escrito do MUNICÍPIO, devendo, no caso de ser dado 
consentimento, providenciar a retirada oportuna dos ocupantes, a fim de que o prédio esteja 
desimpedido no termo do presente contrato. 

4.4 - Nenhuma intimação dos serviços de saúde pública, estadual ou municipal, será motivo para o 
PERMISSIONÁRIO abandonar o prédio ou pedir rescisão deste contrato, salvo prévia vistoria judicial, 
que prove estar a construção ameaçando ruína 

5 - DOS SERVIÇOS PÚBLICOS QUE ATENDEM A RODOVIÁRIA 

5.1 - Correrão por conta exclusiva do PERMISSIONÁRIO os pagamentos dos impostos e taxas que 
recaiam ou vierem a recair sobre o imóvel, bem como as despesas decorrentes dos consumos de 
telefone, água e serviços de limpeza urbana luz, qualquer que seja a forma da respectiva cobrança 

6 - DOS EMPREGADOS DO PERMISSIONÁRIO 

6.1 - Sempre que solicitado o permissionário deve comprovar a regularidade da documentação de 
seus empregados. 

6.2 – O Permissionário deverá fornecer a mão-de-obra necessária para plena execução dos serviços, 
mantendo funcionários em número e especialização compatíveis com a natureza do serviço, 



 22 

responsabilizando-se perante a Prefeitura, por todos os atos de seus subordinados durante a sua 
execução, bem como por acidentes ou sinistros praticados ou sofridos por seus prepostos. 

6.3 – O Peticionário deverá arcar com todos os encargos sociais, seguros, uniformes, E.P.I´s., 
alimentação e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, sindicais e securitárias, sendo 
considerada nesse particular, como única empregadora, conforme determina o parágrafo único do 
artigo 31º da Lei 8987/95. 

6.4 – Deverá, também, observar, na prestação dos serviços, sob pena de cassação da PERMISSÃO e 
rescisão do Contrato, toda e qualquer prescrição e norma de caráter sanitário expedida pelos órgãos 
públicos competentes e legislação correlata. 

6.5 – Deverá responder por todos os prejuízos causados à Prefeitura, aos usuários ou a terceiros, sem 
que a fiscalização exercida pela Prefeitura exclua ou atenue essa responsabilidade. 

6.6 - Recolherá mensalmente aos cofres municipais, o valor mensal como retribuição pela outorga pela 
permissão do uso do imóvel sempre que solicitado, fazer prova de quitação da Previdência Social, e 
entregar cópia da GRPS da concessionária e do recolhimento do ISS. 

6.7 - A PERMISSIONÁRIO deverá afastar do serviço, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer empregado que na opinião da fiscalização não execute o seu trabalho de maneira correta e 
adequada, ou ainda, quando se comportar de forma desrespeitosa, desordenada ou indesejável, ou 
seja, inconveniente ou desrespeitoso com funcionários do município ou com o público, ou ainda que 
não realize seu serviço de forma adequada deverá ser substituído no prazo máximo de 24 horas 
contados a partir do momento da comunicação. 

6.8 - O PERMISSIONÁRIO deverá zelar pela disciplina de seus empregados, aos quais são vedados a 
prática de qualquer tipo de jogo, venda de rifas, bilhetes etc, circulação de pedidos, manifestos etc, 
consumo de bebidas alcoólicas nas dependências da rodoviária, fora do horário de funcionamento 
autorizado. 

7 - DO PRAZO  

7.1 - O prazo da Permissão de Uso será de 12 meses, podendo ser revogado, sumariamente a 
qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO, observada a natureza precária e discricionária da 
permissão 

7.2 - Havendo conveniência para a administração municipal o prazo contratual pode ser prorrogável 
nos limites da lei 

8 - DO PAGAMENTO PELA OUTORGA 
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8.1 O preço mensal adjudicado será pago pelo PERMISSIONÁRIO até o dia 8 do mês 
subsequente ao vencido.  

8.2 O valor mínimo estimado é de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês o que corresponde ao 
valor global anual de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que é o critério de aceitabilidade de preços desta 
licitação. 

8.3 - O valor contratado, obedecida a periodicidade e 12 meses será reajustado pela variação do 
IGPM do período. 

9 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO  

9.1 - Poderão participar da presente licitação pessoas físicas escolhidas e convidadas pelo 
MUNICÍPIO e cujo objetivo social seja compatível com o objeto a ser executado. 

9.2 - Nos termos do art. 22 § 3ºda Lei n.º 8.666/093 também poderão participar do certame as pessoas 
físicas cadastradas neste Município, na especialidade objeto do presente certame, que manifestarem e 
formalizarem seu interesse em participar através de requerimento com antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas da hora e data marcada para a entrega dos envelopes. 

9.3 - Não poderão participar do presente certame interessadas declaradas inidôneas de acordo com o 
inciso IV do art. 87 da Lei 8666/93 ou suspensas de participar de licitações ou contratar com esta 
Administração nos termos do inciso III do mesmo artigo. 

9.4 - Não será permitida a participação nesta licitação de consórcios juridicamente formados, ou em 
formação, ou de grupos de empresas.  

9.5 - Não poderá participar da execução do objeto, servidor ou dirigente do MUNICÍPIO ou os 
membros da Comissão da Licitação. 

10 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

10.1 - Para se habilitarem à licitação os concorrentes deverão apresentar os seguintes documentos:  

 LICITANTE PESSOA FISICA 

A HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 I - Cédula de Identidade 
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B REGULARIDADE FISCAL 

 I - Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Receita 
Federal 

 II - Certidão Negativa de Débito com o Município de residência do Licitante 

 IV - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a 
Dívida Ativa da União, com validade na data fixada para a entrega dos 

envelopes de documentação 

 V - Certidão negativa trabalhista 

C OUTROS DOCUMENTOS 

 I - Declaração do licitante que não emprega menor de 18 (dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos – Modelo do 

ANEXO 3 

 II - Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação, na forma do 
§ 2º, do art. 32 da Lei n.º 8.666/93, alterado pela Lei n.º 9.648/98, nos termos 

do modelo constante do ANEXO 4 deste Edital. 

 

11 - DOS SERVIÇOS PÚBLICOS QUE ATENDEM A RODOVIÁRIA 

11.1 - Correrão por conta exclusiva do PERMISSIONÁRIO os pagamentos dos impostos e taxas que 
recaiam ou vierem a recair sobre o imóvel ora locado, bem como as despesas decorrentes dos 
consumos de telefone, água e serviços de limpeza urbana luz, qualquer que seja a forma da 
respectiva cobrança 

12 - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1 - A FISCALIZAÇÃO da execução do contrato ficará a cargo do MUNICÍPIO por servidor ou 
pessoa jurídica especialmente designada para esse fim, que, entre outras, terá a atribuição de 
atestar a realização do objeto de conformidade com o previsto neste instrumento. 
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12.2 - Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e a PERMISSIONÁRIO será sempre por 
escrito, não sendo levadas em consideração, para nenhum efeito, quaisquer alegações fundadas em 
ordens ou declarações verbais. 

12.3 - A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou reduz a 
responsabilidade exclusiva da PERMISSIONÁRIA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em co-responsabilidade do MUNICÍPIO ou 
de seus prepostos. 

12.4 - A PERMISSIONÁRIA deverá submeter-se a fiscalização e controle da execução por parte do 
MUNICÍPIO, permitindo aos encarregados da fiscalização, livre acesso, em qualquer época às 
instalações dos serviços 

13 - FORO 

13.1 - Para todas as questões decorrentes deste contrato, será competente o foro da situação do 
imóvel, seja qual for o domicílio dos contratantes. 
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ANEXO 2 
MINUTA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

PERMISSÃO DE USO 

Pelo presente instrumento, regido pelas Leis Federais 8.666/93 e 8987/95, o Município de 

Tabuleiro/MG, a seguir denominado PODER CONCEDENTE, através de seu Prefeito ao final 

qualificado, PERMITE  que o Sr. _________, neste termo denominado PERMISSIONÁRIO, 

que expressamente adere a todas as cláusulas e condições do presente termo, e do edital da 

licitação __________, referente à PERMISSÃO DE USO, emitida à título precário e revogável a 

qualquer tempo, sem ônus para o MUNICÍPIO, destinada a exploração comercial de imóvel 

publico urbano onde funciona a “Rodoviária” de Tabuleiro/MG, mediante às seguintes 

condições: 

1- DAS CONDIÇÕES GERAIS 

1-1 - Documentos integrantes deste termo 

Integram este contrato como se nele estivessem fielmente transcrito os seguintes documentos: 

a) Edital de Licitação XXXXXX 

b) Projeto Básico referente a exploração comercial de imóvel publico urbano onde funciona a 
“Rodoviária” de Tabuleiro/MG, 

c) Termo de vistoria do imóvel datado de ___________ 

d) Proposta da permissionária 

1.2 - Exclusividade:  

A presente permissão não terá caráter de exclusividade 

1.3 - Revogação:  

Como ato precário a presente permissão pode ser alterada ou revogada a qualquer momento pelo 
MUNICÍPIO. 
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1.4 - Objeto:  

Utilização comercial de imóvel público onde funciona a “Rodoviária” de Tabuleiro/MG. 

1.5 - Localização:  

Trata-se da edificação onde funciona a “Rodoviária” do Município, localizada no cruzamento das ruas 
Valério Corrêa Neto, Américo Moraes de Andrade, Praça Alzira Moraes Prata, Avenida Dr. Último de 
Carvalho e Rua Antônio da Mota Marinho no Centro da cidade de Tabuleiro/MG através de Permissão 
de Uso de bem público 

1.6 – Descrição do imóvel 

O imóvel com 98,25 metros quadrados é constituído por um pavimento térreo contendo: um espaço 
para lanchonete com um sanitário e uma cozinha privativos, um hall de espera para o público, um 
cômodo para bilheteria e 3 sanitários públicos  (um masculino, um  feminino e um destinado a 
portadores de deficiência física). 

1.7 - Vistoria:  

1.7.1 - O PERMISSIONÁRIO  desde já coloca as instalações do imóvel  à disposição do 
MUNICÍPIO para examinar e vistoriar o prédio, sempre que o segundo entender conveniente.11 

1.7.2 - Na data de _____________, o PERMISSIONÁRIO, realizou inspeção conjunta com o 
responsável técnico do PODER CONCEDENTE ocasião em que foi lavrado e assinado pelas 
partes termo de vistoria contendo registro fotográfico constatando as condições do imóvel. 

1.7.3 – Referido termo, como anexo, integra este contrato. 

1.8 - Serviço adequado:  

1.8.1 - A OUTORGA pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos 
usuários, conforme estabelecido em lei, nas normas pertinentes e neste contrato. 

1.8.2 - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas 

2 - DO PAGAMENTO PELA OUTORGA. 
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2.1 - Valor: O valor mensal vencedor proposto pela permissionária como retribuição pela outorga, é de 
R$ __________, que será pago ao MUNICÍPIO até o dia 8 do mês subsequente ao vencido 

2.2 - Reajuste: O valor será reajustada respeitada a periodicidade de 12 meses, através da variação, 
do índice IGPM no período. 

3 - DA FISCALIZAÇÃO  

3.1 – No exercício da Fiscalização, o MUNICÍPIO terá acesso aos dados relativos à 
administração, contabilidade, recursos técnicos econômicos e financeiros da PERMISSIONÁRIA. 

3.2 - Responsabilidade por prejuízos: Incumbe à PERMISSIONÁRIA a execução dos serviços, 
cabendo-lhe a responsabilidade por todos os prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos usuários ou 
a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO exclua ou atenue essa 
responsabilidade. 

3.3 - A FISCALIZAÇÃO da execução do contrato ficará a cargo do MUNICÍPIO por servidor ou 
pessoa jurídica especialmente designada para esse fim, que, entre outras, terá a atribuição de 
atestar a realização do objeto de conformidade com o previsto neste instrumento. 

3.4 - Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e a PERMISSIONÁRIO será sempre por 

escrito, não sendo levadas em consideração, para nenhum efeito, quaisquer alegações 
fundadas em ordens ou declarações verbais. 

3.5 - A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou reduz a 
responsabilidade exclusiva da PERMISSIONÁRIA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em co-responsabilidade do MUNICÍPIO 
ou de seus prepostos. 

4 - DO PRAZO 

4.1 - O prazo da Permissão de Uso será de 12 meses, podendo ser revogado, sumariamente a 
qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO, observada a natureza precária e discricionária da 
permissão. 
3.6 - Havendo conveniência para a administração municipal o prazo contratual pode ser 
prorrogável nos limites da lei 

4.2 - Vigência do contrato: O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura 

5 - DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS 
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5.1 - O imóvel continuará destinado aos serviços da rodoviária e, por esta razão, deverá estar em 
funcionamento no período de 06:00 às 22:00 Horas, exceto nas segundas feiras, quando o 
funcionamento iniciará às 5 horas, horários que ocorrem parada de ônibus com embarque de 
passageiros. 

5.2 - Havendo interesse, o MUNICÍPIO poderá autorizar mudanças no horário de funcionamento da 
rodoviária em função de novas demandas das empresas concessionárias de linhas de ônibus devendo 
o PERMISSIONÁRIO se adequar a esses horários. 

5.3 - O PERMISSIONÁRIO deverá prestar aos interessados informações sobre todos os horários dos 
ônibus das linhas interurbanas e interestaduais que utilizem a rodoviária  

5.4 - O permissionário será responsável pela abertura e fechamento de todas as dependências da 
rodoviária, inclusive os sanitários públicos Todos os dias da semana.  

6 - DA UTILIZAÇÃO E LIMPEZA DOS SANITÁRIOS 

 

6.1 - Os banheiros serão limpos diariamente pelo PERMISSIONÁRIO, e sempre que necessário serão 
realizadas novas limpezas, de forma que estejam permanentemente em condições de uso. 
6.2 - Os sanitários deverão estar permanentemente aprovisionados de papel higiênico 
6.3 - Não será permitida a cobrança pelo uso dos sanitários 

7 - DO ESPAÇO DESTINADO AO COMERCIO E AO PÚBLICO 

7.1 - No espaço destinado à lanchonete somente será permitida a venda de alimentos e bebidas  e no 
local de venda de passagens (guichês} será permitida comercializar, também, livros, jornais e revistas. 

7.2 - O PERMISSIONÁRIO somente poderá proceder a venda de passagens, após acordos prévios 
com as empresas concessionárias das linhas 

7.2.1 - A partir da data de assinatura do contrato de adesão com o Município, o permissionário terá o 
prazo de 3 (três ) meses para negociações com as concessionárias das linhas de ônibus. Não 
havendo acordo com as concessionárias de linhas de ônibus, o espaço destinado ao guichê retornará 
ao poder concedente que poderá outorgá-lo a outro interessado. Nesta hipótese o valor mensal da 
retribuição pela outorga permanecerá inalterado 

7.3 - Somente será permitido afixar avisos e propagandas após previa autorização por escrito e no 
local indicado pelo MUNICÍPIO 

7.4 - O PERMISSIONÁRIO deverá fornecer e instalar, no mínimo 3 lixeiras externas em locais a serem 
definidos pelo MUNIÍPIO e mais 3 internamente, uma  em cada banheiro, sem ônus para o 
MUNICÍPIO. 
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7.5 - A Manutenção, higienização e substituição das lixeiras, quando necessário, será por conta do 
PERMISSIONÁRIO. 

7.6 - Diariamente o PERMISSIONÁRIO deverá recolher o lixo das lixeiras, ensacá-lo para que seja 
recolhido pelo serviço de limpeza urbana 

 

7.7 - Também, diariamente, o PERMISSIONÁRIO  deverá realizar lavagem geral nas áreas 
destinadas a comércio e ao público 

 

7.8 - O Permissionário deve sempre procurar meios de  obter e conseguir para o usuário o melhor 
serviço possível assim entendido aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, 
conforme definido SERVIÇO ADEQUADO na lei federal nº 8987/95 (no que couber) e no Código de 
Defesa do Consumidor. 

 

8 - DA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL 

8.1 - O PERMISSIONÁRIO anualmente deverá providenciar pintura interna e externa do imóvel sem 
ônus para o Município, mantendo as cores e o padrão de tinta utilizado quando do recebimento do 
imóvel.. 

8.2 - Sempre que necessário, providenciar, sem ônus para o MUNICÍPIO, manutenção e revisão das 
instalações hidro-sanitárias e elétricas do imóvel. 

8.3 - O PERMISSIONÁRIO, salvo as obras que importem na segurança do prédio, obriga-se por todas 
as demais, devendo trazer o imóvel em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos 
sanitários, de iluminação inclusive lâmpadas, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, 
banheiros, aquecedores, ralos e demais acessórios, em perfeito estado de conservação e 
funcionamento, para assim os restituir, quando findo ou rescindido este contrato, sem direito à 
retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, as quais ficarão desde 
logo incorporadas ao prédio. 

8.4 - Substituição de lâmpadas queimadas, arandelas, lustres quebrados e outros dispositivos da 
instalação elétrica serão substituídas pelo PERMISSIONÁRIO às suas expensas, mantendo o mesmo 
padrão e a mesma referência dos instalados quando do recebimento do imóvel 

 

8.5 O permissionário deverá manter o prédio iluminado após o encerramento das atividades do dia. 
As lâmpadas externas deverão permanecer acesas até o início das atividades do dia seguinte. 
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8.6 Também, na manutenção das instalações hidro-sanitárias o PERMISSIONÁRIO, deverá levar em 
consideração que o material substituto deve ser do mesmo padrão de qualidade daqueles instalados 
inicialmente, tudo sem ônus para o MUNICÍPIO. 

9 - DO LIVRO DE OCORRÊNCIAS 

9.1 - O PERMISSIONÁRIO, se obriga a manter livro de ocorrências e reclamações, devidamente 
formalizado à disposição do público e dos Poderes Públicos. 

9.2 – Deverá ser afixado em local visível aviso informando da disponibilidade do livro de ocorrências. 

9.3 - A infração ao disposto no item anterior acarretará multa e sanções definidas no contrato de 
PERMISSÃO, duplicando em caso de reincidência 

9.4 - informações adicionais podem ser obtidas no regulamento da licitação 034/2015 que integra este 
edital como ANEXO 1 

10 - DA SUB LOCAÇÃO 

10.1 - Obriga-se o PERMISSIONÁRIO, a satisfazer todas as exigências dos poderes públicos a que 
der causa e a não transferir este contrato, nem fazer modificações ou transformações no prédio, sem a 
autorização escrita do MUNICÍPIO. 

10.2 - O PERMISSIONÁRIO desde já faculta ao MUNICÍPIO examinar e vistoriar o prédio, sempre que 
o segundo entender conveniente. 

10.3 - O PERMISSIONÁRIO também não poderá sublocar nem emprestar o prédio, no todo ou em 
parte, sem prévio consentimento por escrito do MUNICÍPIO, devendo, no caso de ser dado 
consentimento, providenciar a retirada oportuna dos ocupantes, a fim de que o prédio esteja 
desimpedido no termo do presente contrato. 

10.4 - Nenhuma intimação dos serviços de saúde pública, estadual ou municipal, será motivo para o 
PERMISSIONÁRIO abandonar o prédio ou pedir rescisão deste contrato, salvo prévia vistoria judicial, 
que prove estar a construção ameaçando ruína 

11 - DOS SERVIÇOS PÚBLICOS QUE ATENDEM A RODOVIÁRIA 

11.1 - Correrão por conta exclusiva do PERMISSIONÁRIO os pagamentos dos impostos e taxas que 
recaiam ou vierem a recair sobre o imóvel ora locado, bem como as despesas decorrentes dos 
consumos de telefone, água e serviços de limpeza urbana luz, qualquer que seja a forma da 
respectiva cobrança 
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12 - DOS EMPREGADOS DO PERMISSIONÁRIO 

12.1 - A PERMISSIONÁRIO deverá afastar do serviço, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer empregado que na opinião da fiscalização não execute o seu trabalho de maneira correta e 
adequada, ou ainda, quando se comportar de forma desrespeitosa, desordenada ou indesejável, ou 
seja, inconveniente ou desrespeitoso com funcionários do município ou com o público, ou ainda que 
não realize seu serviço de forma adequada deverá ser substituído no prazo máximo de 24 horas 
contados a partir do momento da comunicação. 

12.2 - O PERMISSIONÁRIO é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, seja pela execução irregular ou 
pelo fornecimento inadequado de equipamentos, materiais e peças, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento da execução pelos prepostos do Município. 
 
12.3 - O PERMISSIONÁRIO deverá responsabilizar-se integralmente pelos atos de seus 
empregados praticados nas dependências do Município ou mesmo fora delas, que venham a causar 
danos a esta ou a seus empregados. 
 
 
12.4 - O PERMISSIONÁRIO deverá zelar pela disciplina de seus empregados, aos quais são 
vedados a prática de qualquer tipo de jogo, venda de rifas, bilhetes etc, circulação de pedidos, 
manifestos etc, consumo de bebidas alcoólicas nas dependências da rodoviária, fora do horário de 
funcionamento autorizado. 

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1 - No caso do descumprimento total ou parcial, poderão ser aplicadas ao PERMISSIONÁRIO 
as seguintes sanções: 

a) Multa pela recusa em assinar o instrumento contratual - A recusa injustificada da 
licitante vencedora em assinar o Instrumento Contratual ou em apresentar os documentos 
exigidos para sua assinatura no prazo estipulado, caracteriza o descumprimento total das 
obrigações assumidas sujeitando-se ao pagamento da multa de 20% [vinte por cento] do valor 
global do contrato, independentemente da aplicação de sanções prevista no inciso III do artigo 87 
da lei 8666 / 93 republicada no DOU de 06 / 07 / 94. 

b) Multa indenizatória - O inadimplemento que resultar em rescisão contratual, excluídas as 
hipóteses rescisão amigável, força maior ou caso fortuito, e os de falência ou liquidação judicial da 
PERMISSIONÁRIA, implicarão na aplicação de multa indenizatória equivalente a 5% (cinco por 
cento) do valor global do contrato, a título de perdas e danos, independente de outras sanções 
aplicadas. 

c) Multa de mora - Por atraso no pagamento, independentemente do direito de rescindir o 
instrumento contratual, O MUNICÍPIO cobrará da PERMISSIONÁRIA multa no valor equivalente a 
5% (cinco por cento) do valor global do contrato por dia de atraso do item ou etapa em atraso.  

d) Multas por outras infrações contratuais - Independentemente do direito de rescindir o 
pactuado quando descumprida pela PERMISSIONÁRIA qualquer de suas cláusulas, poderá O 
MUNICÍPIO, à sua inteira opção, continuar a execução do pactuado cobrando da 
PERMISSIONÁRIA multa de até 5% (cinco por cento) do valor global  contratado. 

e) As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as infrações cometidas  
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f) As multas aplicadas serão pagas pela PERMISSIONÁRIA, diretamente na tesouraria do 
MUNICÍPIO, ou descontadas dos recebimentos não quitados que a tenha direito, ou também, se o 
saldo não bastar, cobrada mediante ação de execução, acrescidas ao principal os juros de mora, 
à custas processuais e os honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do valor da 
causa. 

g) A multa máxima cumulativa a que poderá ser aplicada à PERMISSIONÁRIA é de 10% 
(dez por cento) do valor total deste instrumento que, se atingido, ensejará, a exclusivo critério do 
MUNICÍPIO, a rescisão do contrato.  

h) Outras sanções - Por infrações de cláusulas contratuais e considerando a gravidade da 
infração cometida, além das multas estabelecidas nos itens anteriores, a Administração poderá, 
cumulativamente ou isoladamente, aplicar à PERMISSIONÁRIA às seguintes sanções: 

i) A) – advertência;  

j) B) - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
MUNICÍPIO por prazo não superior a 2  (dois) anos. 

13.2 – Entende - se como valor global do contrato o valor resultante da multiplicação do número 
de meses do prazo contratual (12) pelo valor mensal contratado 

14 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

14.1 - O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo qualquer uma das hipóteses 
prevista no ar. 78 da Lei 8666/93. 

14.2 - A rescisão se fará pelas formas e condições previstas no artigo 79 da mesma lei. 

14.3 - Em caso de rescisão contratual são reconhecidos e resguardados os direitos do 
MUNICÍPIO estabelecidos no art. 80 da Lei 8.666/93 

15 - DA EXTINÇÃO DA PERMISSÃO 

1 - Extingue-se concessão por; 
2 - Advento do termo contratual 
3 - Encampação 
4 - Caducidade 
5 - Rescisão 
6 - Anulação 

16 - INTERVENÇÃO 

16.1 - O MUNICÍPIO poderá intervir na permissão com o fim de assegurar a adequação na 
prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas do contrato de adesão, 
regulamentos e demais dispositivos legais pertinentes. 

16.2 - A intervenção far-se-á por decreto municipal que conterá a designação do interventor, o 
prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.   
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17 - FORO  

É competente o foro da comarca de Rio Pomba para dirimir dúvidas sobre a execução do objeto 
deste contrato.                                                                                                                                                                                                                                        

Tabuleiro, 05 de Agosto  de 2015 

PODER CONCEDENTE 

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO 

Logradouro: PRAÇA ALZIRA MORAES PRATA,  N.º 66 Bairro: Centro 

Cidade: TABULEIRO UF:MG CEP: 36.165 - 000 Tel: 0 XX 32  3253 - 1235 

CNPJ:  Inscrição Estadual:  

Assinatura: 

Nome: DAURO MARTINS VIDAL 

Cargo: Prefeito Municipal 

Identidade:  CPF:  

 
TERMO DE ADESÃO 

 
DECLARO MINHA ADESÃO AOS TERMOS DO PRESENTE CONTRATO A PARA UTILIZAÇÃO  
COMERCIAL DE IMÓVEL PUBLICO URBANO ONDE FUNCIONA A “RODOVIÁRIA” DE TABULEIRO/MG,  
 
DECLARO, AINDA ESTAR CIENTE QUE A REFERIDA PERMISSÃO É CONCEDIDA À TÍTULO 
PRECÁRIO E REVOGÁVEL A QUALQUER TEMPO, SEM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO, DESTINADA  
 

PERMISSIONÁRIA 

Razão Social:  

Endereço:  N.º   Bairro:  
Cidade:  UF:  CEP:  Telefone:  

CNPJ   Inscrição Estadual:  

Assinatura 

Nome:  
Cargo:  
Identidade:  CPF:  

 

TESTEMUNHAS 

Assinatura 
 

Assinatura 

Nome:       Nome:       

CPF:       CPF:       

Identidade:                  Identidade:                                     
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ANEXO 3 
MODELO DE DECLARAÇÃO EMPREGADOR  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2015 

LICITAÇÃO N.º 034/2015 

MODALIDADE CONVITE 

DECLARAÇÃO 

 

PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

 

.............................................................................................., inscrito no CNPJ n.º 

........................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

.............................................................................................., portador da Carteira de 
Identidade n.º ................................... e do CPF n.º ............................................, 
DECLARA, sob as penas da Lei  em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do 
art. 7º da Constituição da República, 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 (      ). 

Local e data............................................... 

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

Assinatura, qualificação e carimbo 
(Representante legal do licitante) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO 4 
DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2015 

LICITAÇÃO N.º 034/2015 

MODALIDADE: CONVITE 

DECLARAÇÃO 

 

PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
 
 
 

___________________________________,CNPJ n.º ___________________ 
(Nome da Empresa) 
 
sediada  a   _____________________________________________________ 
(Endereço Completo) 
 

declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

________, _____ de _________________ de 2015. 
 

________________________________ 
(Nome completo do declarante 

 representante legal do licitante) 
 

__________________________ 
(N.º da CI do declarante) 

 
___________________________ 

(Assinatura do declarante) 
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ANEXO 5 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
 

OUTORGANTE 

(Razão Social) ____, CNPJ ___________, com sede à (logradouro), n.º _____, bairro 
_______, na cidade de ____________, Estado de ______ por seu representante legal 
infra assinado Sr __________________, (nacionalidade), (profissão), identidade n.º 
___________, expedida por _______, CPF ________ residentes à (logradouro), n.º ____, 
bairro ________ na cidade de ________________, Estado de _________________ 

 

OUTORGADO 

Sr __________________, (nacionalidade), (profissão), identidade n.º ___________, 
expedida por _______, CPF ________ residentes à (logradouro), n.º ____, bairro 
________,  na cidade de ________________, Estado de _________________ 

 

PODERES 

para representá-lo na Licitação n.º 034/2015 promovida pelo Município de Tabuleiro, 
podendo o dito procurador, participar de todos os atos do certame, assinar atas, recibos e 
outros documentos, acordar, discordar, desistir, renunciar, transigir, impugnar,  reconvir,  
recorrer, representar e funcionar junto à Comissão de Licitação no que for necessário 

 

Local e data 

_________________________ 
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ANEXO 6 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

PROPOSTA DE PREÇOS 
LICITAÇÃO Nº 034/2015 

 
PROPONENTE 

Razão Social:  

Logradouro:  Nº  Bairro: 

Cidade: UF: CEP: Tel:  

CNPJ: Inscrição Estadual:  

 

Para obter a Outorga da Permissão de Uso a ser emitida pelo Município de Tabuleiro/MG a título 
Precário e Revogável a qualquer tempo para exploração comercial de imóvel publico onde 
funciona a “Rodoviária” de Tabuleiro/MG, localizada no cruzamento das ruas Valério Corrêa Neto 
e Rua Antônio da Mota Marinho no Centro da cidade de Tabuleiro/MG, proponho, como 
retribuição da outorga, o valor mensal de 

 
VALOR MENSAL R$ _________(....................................................) 
 
Declaro ainda que estou ciente da obrigação em realizar as atividades de manutenção, reparação, 
conservação, higienização e limpeza em todas as dependências no imóvel e, ainda, respeitar as 
regras de postura e comportamento a serem observadas pelos funcionários da permissionária, 
tudo relacionados a seguir e listados de 3 a 7 e subitens do PROJETO BÁSICO. 
 

3 - DAS ESPECIFICAÇÕES 

3.1 - DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS 

3.1.1 - O imóvel continuará destinado aos serviços da rodoviária e, por esta razão, deverá estar 
em funcionamento no período de 06:00 às 22:00 Horas, exceto nas segundas feiras, quando o 
funcionamento iniciará às 5 horas, horários que ocorrem parada de ônibus com embarque de 
passageiros. 

3.1.2 - Havendo interesse, o MUNICÍPIO poderá autorizar mudanças no horário de funcionamento 
da rodoviária em função de novas demandas das empresas concessionárias de linhas de ônibus 
devendo o PERMISSIONÁRIO se adequar a esses horários. 

3.1.3 - O PERMISSIONÁRIO deverá prestar aos interessados informações sobre todos os 
horários dos ônibus das linhas interurbanas e interestaduais que utilizem a rodoviária  
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3.1.4 - O permissionário será responsável pela abertura e fechamento de todas as dependências 
da rodoviária, inclusive os sanitários públicos.  

3.2 - DA UTILIZAÇÃO E LIMPEZA DOS SANITÁRIOS  
 
3.2.1 - Os banheiros serão limpos diariamente pelo PERMISSIONÁRIO, e sempre que necessário 
serão realizadas novas limpezas, de forma que estejam permanentemente em condições de uso. 

3.2.2 - Os sanitários deverão estar permanentemente aprovisionados de papel higiênico 

3.2.3 - Não será permitida a cobrança pelo uso dos sanitários 

3.2.4 - DOS ESPAÇOS DESTINADOS AO COMERCIO E AO P/UBLICO 

3.2.5 - No espaço destinado à lanchonete somente será permitida a venda de alimentos e bebidas 
e no local de venda de passagens (guichês) será permitida comercializar, também, livros, jornais e 
revistas. 

3.2.6 - O PERMISSIONÁRIO somente poderá proceder a venda de passagens, após acordos 
prévios com as empresas concessionárias das linhas.  

3.2.7 - A partir da data de assinatura do contrato de adesão com o Município, o permissionário 
terá o prazo de 3 (três ) meses para negociações com as concessionárias das linhas de ônibus. 
Não havendo acordo com as concessionárias de linhas de ônibus, o espaço destinado ao guichê 
retornará ao poder concedente que poderá outorgá-lo a outro interessado. Nesta hipótese o valor 
mensal da retribuição pela outorga permanecerá inalterado. 

3.2.8 - Somente será permitido afixar avisos e propagandas após previa autorização por escrito e 
no local indicado pelo MUNICÍPIO. 

3.2.9 - O PERMISSIONÁRIO deverá fornecer e instalar, no mínimo 3 lixeiras externas em locais a 
serem definidos pelo MUNIÍPIO e mais 3 internamente, uma  em cada banheiro, sem ônus para o 
MUNICÍPIO. As lixeiras deverão ser fabricadas em aço ou similar. 

3.2.10 - A Manutenção, higienização e substituição das lixeiras, quando necessário, será por 
conta do PERMISSIONÁRIO. 
 
3.2.11 - Diariamente o PERMISSIONÁRIO deverá recolher o lixo das lixeiras, ensacá-lo para que 
seja recolhido pelo serviço de limpeza urbana. 

3.2.12 - Também, diariamente, o PERMISSIONÁRIO deverá realizar lavagem geral nas áreas 
destinadas a comércio e ao público 
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3.3 - DA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL 

3.3.1 - O PERMISSIONÁRIO anualmente, deverá providenciar pintura interna e externa do imóvel 
sem ônus para o Município, mantendo as cores e o padrão de tinta utilizado quando do 
recebimento do imóvel. 

3.3.2 - Sempre que necessário, providenciar, sem ônus para o MUNICÍPIO, manutenção e 
revisão das instalações hidro-sanitárias e elétricas do imóvel. 
 
3.3.3 - O PERMISSIONÁRIO, salvo as obras que importem na segurança do prédio, obriga-se 
por todas as demais, devendo trazer o imóvel em boas condições de higiene e limpeza, com os 
aparelhos sanitários, de iluminação inclusive lâmpadas, telhados, vidraças, mármores, fechos, 
torneiras, pias, banheiros, aquecedores, ralos e demais acessórios, em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, para assim os restituir, quando findo ou rescindido este contrato, 
sem direito à retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, as quais 
ficarão desde logo incorporadas ao prédio. 

3.3.4 - Substituição de lâmpadas queimadas, arandelas, lustres quebrados e outros dispositivos 
da instalação elétrica serão substituídas pelo PERMISSIONÁRIO às suas expensas, mantendo o 
mesmo padrão e a mesma referência dos instalados quando do recebimento do imóvel. 

3.3.5 - Todos os pontos de luz e de energia  deverão estar em perfeitas condições de uso, com 
lâmpadas que permitam luminosidade adequada ao uso do local e tomadas devidamente 
ajustadas na parede. 

3.3.6 - O permissionário deverá manter o prédio iluminado após o encerramento das atividades 
do dia. As lâmpadas externas deverão permanecer acesas até o início das atividades do dia 
seguinte. 

3.3.7 - Também, na manutenção das instalações hidro - sanitárias o PERMISSIONÁRIO, deverá 
levar em consideração que o material substituto deve ser do mesmo padrão de qualidade 
daqueles instalados inicialmente, tudo sem ônus para o MUNICÍPIO. 

3.4 - DO LIVRO DE OCORRÊNCIAS 

3.4.1 - O PERMISSIONÁRIO se obriga a manter livro de ocorrências e reclamações, devidamente 
formalizado à disposição do público e dos Poderes Públicos. 

3.4.2 – Deverá ser afixado em local visível aviso informando da disponibilidade do livro de 
ocorrências. 

3.4.3 - A infração ao disposto no item anterior acarretará multa e sanções definidas no contrato de 
PERMISSÃO, duplicando em caso de reincidência. 
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3.4.4 -– informações adicionais podem ser obtidas no regulamento da licitação 034/2015 que 
integra este edital como ANEXO 1. 

4 - DA SUB-LOCAÇÃO 

4.1 Obriga-se o PERMISSIONÁRIO, a satisfazer todas as exigências dos poderes públicos a que 
der causa e a não transferir este contrato, nem fazer modificações ou transformações no prédio, 
sem a autorização escrita do MUNICÍPIO. 

4.2 - O PERMISSIONÁRIO desde já faculta ao MUNICÍPIO examinar e vistoriar o prédio, sempre 
que o segundo entender conveniente. 

4.3 - O PERMISSIONÁRIO também não poderá sublocar nem emprestar o prédio, no todo ou 
em parte, sem prévio consentimento por escrito do MUNICÍPIO, devendo, no caso de ser dado 
consentimento, providenciar a retirada oportuna dos ocupantes, a fim de que o prédio esteja 
desimpedido no termo do presente contrato. 

4.4 - Nenhuma intimação dos serviços de saúde pública, estadual ou municipal, será motivo para 
o PERMISSIONÁRIO abandonar o prédio ou pedir rescisão deste contrato, salvo prévia vistoria 
judicial, que prove estar a construção ameaçando ruína. 

5 - DOS SERVIÇOS PÚBLICOS QUE ATENDEM A RODOVIÁRIA 

5.1 Correrão por conta exclusiva do PERMISSIONÁRIO os pagamentos dos impostos e taxas que 
recaiam ou vierem a recair sobre o imóvel ora locado, bem como as despesas decorrentes dos 
consumos de telefone, água e serviços de limpeza urbana luz, qualquer que seja a forma da 
respectiva cobrança 

6 - DOS EMPREGADOS DO PERMISSIONÁRIO 

6.1 - Sempre que solicitado o permissionário deve comprovar a regularidade da documentação de 
seus empregados. 

6.2 - Fornecer toda a mão-de-obra necessária para plena execução dos serviços, mantendo 
funcionários em número e especialização compatíveis com a natureza do serviço, 
responsabilizando-se perante a Prefeitura, por todos os atos de seus subordinados durante a sua 
execução, bem como por acidentes ou sinistros praticados ou sofridos por seus prepostos. 

6.3 - Arcar com todos os encargos sociais, seguros, uniformes, E.P.Is., alimentação e demais 
exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, sindicais e securitárias, sendo considerada nesse 
particular, como única empregadora, conforme determina o parágrafo único do artigo 31º da Lei 
8987/95. 
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6.4 - Observar, na prestação dos serviços, sob pena de cassação da PERMISSÃO e rescisão do 
Contrato, toda e qualquer prescrição e norma de caráter sanitário expedida pelos órgãos públicos 
competentes e legislação correlata. 

6.5 - Responder por todos os prejuízos causados à Prefeitura, aos usuários ou a terceiros, sem 
que a fiscalização exercida pela Prefeitura exclua ou atenue essa responsabilidade. 

6.6 - Recolher mensalmente aos cofres municipais, o valor mensal como retribuição pela outorga 
pela permissão do uso do imóvel sempre que solicitado, fazer prova de quitação da Previdência 
Social, e entregar cópia da GRPS da concessionária e do recolhimento do ISS. 

6.7 - A PERMISSIONÁRIO deverá afastar do serviço, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, qualquer empregado que na opinião da fiscalização não execute o seu trabalho de maneira 
correta e adequada, ou ainda, quando se comportar de forma desrespeitosa, desordenada ou 
indesejável, ou seja, inconveniente ou desrespeitoso com funcionários do município ou com o 
público, ou ainda que não realize seu serviço de forma adequada deverá ser substituído no prazo 
máximo de 24 horas contados a partir do momento da comunicação. 

6.8 - O PERMISSIONÁRIO deverá zelar pela disciplina de seus empregados, aos quais são 
vedados a prática de qualquer tipo de jogo, venda de rifas, bilhetes etc, circulação de pedidos, 
manifestos, etc, consumo de bebidas alcoólicas nas dependências da rodoviária, fora do horário 
de funcionamento autorizado. 

7 - DO PRAZO  

7.1 - O prazo da Permissão de Uso será de 12 meses, podendo ser revogado, sumariamente a 
qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO, observada a natureza precária e discricionária da 
permissão 

7.2 - Havendo conveniência para a administração municipal o prazo contratual pode ser 
prorrogável nos limites da lei 

VALIDADE DA PROPOSTA  

A validade da presente proposta é de 60 (trinta) dias 

 

Local: Data:  
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DECLARAÇÃO  CARIMBO DO CNPJ 

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório 
relativo à licitação em referência, estou ciente dos critérios de 
julgamento do certame 

  

Assinatura:   

Nome:    

Identidade:    

CPF:    

 


