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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU-SP
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 059/2018

EDITAL Nº 042/2018
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2018

CONCESSÃO DE USO – CANCHA HÍPICA

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

O MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU, através do Prefeito Municipal, SENHOR JOSE
CARLOS SILVA PINTO, determina a abertura de processo licitatório, na modalidade
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores
deste Edital, e Lei Municipal nº 667/2017, que torna público para o conhecimento dos interessados.
O envelope com a documentação das entidades deverá ser entregue, impreterivelmente até às 09
horas do dia 01 de OUTUBRO de 2018, na sede da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, sito
à Rua XV de novembro, 686 – Centro – Pariquera-Açu para que às 9:30 horas do mesmo dia, seja
procedida a sua abertura.

01 – OBJETO:
A Concorrência Publica nº. 002/2018, visa a Concessão de uso a título gratuito da Cancha Hípica
Municipal a Entidades que possuam entre suas finalidades, prevista em Estatuto próprio, a
realização de atividades correlatas e pertinentes ao uso do citado espaço público, observadas as
seguintes condições:
1.1 – Intransferibilidade de concessão no todo ou em parte;
1.2 – Não modificabilidade da destinação da área objeto da concessão;
1.3 – Devolução nas mesmas condições iniciais, devendo ser feito laudo de vistoria, assinado
pelas partes ao inicio e fim da concessão;
1.4 – Vedada a subconcessão.

02 – DAS OBRIGAÇÕES:
A CONCESSIONÁRIA, às suas expensas enquanto vigorar a concessão. Deverá:
2.1 – Promover toas as medidas e atos necessários à guarda e aprimoramento do bem concedido e
dos serviços a ele inerentes;
2.2 – Comunicar ao concedente qualquer ato de turbação ou esbulho praticado por terceiros contra
o bem concedido a aos serviços a ele inerentes;
2.3 – Satisfazer, nas épocas oportunas, as obrigações fiscais incidentes sobre o bem e serviços.
Mesmo que lançados em nome do concedente;
2.4 – Atender, quando para isto for intimado, às despesas a que de causa e às decorrentes de
restauração, reforma, construção e reconstrução do bem concedido;
2.5 – Não exigir ou cobrar qualquer valor da população para presenciar os eventos;
2.6 – Realizar anualmente 03 eventos aberto a população, sem qualquer cobrança.

03 – DO CONTRATO E SUA FORMALIZAÇÃO:
A concessão do uso do bem e dos serviços a ele inerentes será outorgada por Contrato
Administrativo que contemplará, além das disponíveis legais aplicáveis, as seguintes condições
mínimas:
3.1 – Prazo do contrato por 03 (três) anos, prorrogável uma vez, por igual período, de acordo com
interesse da Administração;
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3.2 – A exclusividade quanto ao fim destinado e proposto neste Edital;
3.3 – Caráter não oneroso;
3.4 – O prazo;
3.5 – A impenhorabilidade do direito concedido;
3.6 – A rescisão automática da outorga da concessão, no caso de desobediência às clausulas
contratuais e legais;
3.7 – Além do previsto neste item e no anterior, o concedente poderá, no contrato de concessão,
estabelecer outras obrigações, deveres e responsabilidade a cargo da concessionária;
3.8 – A concessão não libera a concessionária de qualquer obrigação, dever ou responsabilidade a
que deva observar em razão de medidas legais cabíveis.
3.9 – Na eventualidade de alteração do fim a que se destina imóvel concedido ou qualquer outra
causa modificativa, extintiva ou substitutiva relacionada ao bem, seus serviços e natureza, fica
ressalvada a liberação contratual à concedente, sem que deva arca com quaisquer ônus ou
penalidades pela rescisão do contrato administrativo de concessão;
3.10 – A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da
administração que será designado quando da assinatura do contrato, com a cooperação dos
usuários, através de mecanismos criados pela Prefeitura.
3.11 – Homologada a licitação, o vencedor será convocado para assinar o contrato, no prazo de até
05 (cinco) dias.
3.12 - Poderá a comissão quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para faze-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

4 – DOS PRAZOS:
Ficam fixados os seguintes prazos para:
4.1 – ATENDIMENTO: Os interessados na presente Concorrência Pública serão atendidos em
dias úteis, das 08:00 às 16:00 horas, no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal, Sito à Av. XV
de novembro, 686 – Centro – Pariquera-Açu/SP, Fone/Fax (013) 3856-7100;
4.2 – ENTREGA DO ENVELOPE “HABILITAÇÃO”. A documentação deverá ser entregue no
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, no endereço acima, até às 09 horas do dia 01 de
OUTUBRO de 2018.
4.3 – ABERTURA DO ENVELOPE: A documentação será analisada na sala de Licitações da
Prefeitura Municipal às 09;30 horas do dia 01 de OUTUBRO de 2018.

5 – DA HABILITAÇÃO:
5.1 – FORMA DE APRESENTAÇÃO: Os concorrentes deverão apresentar os documentos
elencados no item seguinte em original, reprodução autenticada ou publicação da imprensa oficial,
acondicionados em envelope lacrado, indevassável, tendo na sua parte externa os dizeres:

PREFEITURAMUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2018
ENVELOPE Nº. 01 – “HABILITAÇÃO”

6 – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Os concorrentes deverão apresentar a seguinte documentação relativa a:
6.1 – Cédula de Identidade dos responsáveis pela Entidade;
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6.1.1 – Estatuto da Entidade e eventuais alterações comprovando finalidade compatível com a
atividade ao uso do espaço público ora licitado;
6.1.2 – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), ou Cadastro de
Pessoa Física (CPF);
6.1.3 – Prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes, relativa ao domicilio ou sede
do licitante, na forma da lei; ou
6.1.4 – Prova de regularidade para com o Município do domicilio ou sede do licitante, na forma da
lei.
6.1.5 – Garantias:
Indicação do responsável ou responsáveis que assinarão o Termo de Contrato, com a qualificação
completa e cargo (no caso de empresa) que ocupa ou ocupam na empresa e se procurador, o
instrumento de mandato;
6.1.6 – Declaração de que visitou as dependências do local;
6.1.7 – Declaração expressa de que aceita todas as condições constantes deste edital.

7 – DA(S) PROPOSTA(S):
7.1 – Não haverá proposta de valores, pois a concessão de uso é a título gratuito.

8 – DA VISITA AO LOCAL:
Os interessados poderão visitar o local, sito a Av. Olímpica, s/n, Centro de Eventos, Pariquera-
Açu.

9 – DO JULGAMENTO:
9.1 – Recebido os envelopes das Entidades verificado atendimento ao item 6 do presente edital,
havendo mais de uma Entidade interessada, ocorrerá sorteio público na mesma sessão.
9.2 – A Comissão decidirá sobre a habilitação dos concorrentes, considerando-se automaticamente
inabilitado aquele que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos;
9.3 – Verificado o vencedor, os licitantes poderão apresentar, nesta fase, recurso no prazo de 05
dias úteis, por escrito da documentação apresentada pelos concorrentes, sendo assegurado igual
prazo para a defesa aos impugnados;
9.4 – A Comissão de Licitação apresentará relatório objetivo e conclusivo ao Prefeito, indicando o
vencedor do certame licitatório em Ata circunstanciada de Sessão de Julgamento.

10 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:
10.1 – Encerrada a fase julgamento, o processo licitatório será encaminhado ao Senhor Prefeito
que, concordando com o relatório e a adjudicação, homologará a licitação;
10.2 – A Prefeitura reserva-se ao direito de não estabelecer contrato com nenhum dos licitantes na
ocorrência de motivo ou em caso excepcional ou imprevisível, a critério da Comissão de Licitação
ou do Prefeito Municipal;
10.3 – Reserva-se igualmente a Prefeitura ao direito de REVOGAR ou CANCELAR o presente
procedimento licitatório, por interesse público, sem que caiba a qualquer dos licitantes direitos a
reclamação ou indenização de qualquer espécie;

11 – DA RESPONSABILIDADE:
11.1 – Eventuais danos, gastos, responsabilidades civil, trabalhista, administrativa, manutenção de
equipamentos, água, energia elétrica, investimentos e melhorias decorrentes da utilização do
imóvel objeto desta, serão suportados exclusivamente pelos concessionários, cabendo-lhe
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responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem
que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

12 – DAS MULTAS, SANÇÕES E VEDAÇÃO:
12.1 – Pelo inadimplemento de quaisquer condições e cláusulas do contrato, ou pela inexecução
total ou parcial do mesmo, a Prefeitura poderá rescindir o contrato;
12.2 – A recusa do (a) licitante declarado (a) vencedor (a) em assinar o Contrato, ou o seu não
comparecimento para a assinatura no prazo previsto neste Edital, caracterizará o descumprimento
integral das obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a, ao pagamento de multa equivalente a
03 (três) salários mínimos vigente à época da aplicação;
12.3 – Sem prejuízo das sanções previstas acima, poderão ser aplicadas à inadimplente, outras
contidas na Lei Federal nº. 8.666/963 e alterações dadas pela Lei Federal nº. 8.883/94;
12.4 – Os casos de Rescisão de Contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
sendo assegurado o contraditório e ampla defesa;
12.5 – A aplicação das penalidades previstas neste Edital e na Lei Federal nº. 8.666/93 com as
alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94, não exonera a inadimplente de eventual ação
por perdas e danos que seu ato ensejar;
12.6 – Fica vedada a subconcessão.

13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
13.1 – Todos os procedimentos serão regidos pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores, aplicando-se na omissão ou subsidiariamente, a legislação civil brasileira que couber e
naquilo que não lhe for conflitante;
13.2 – Os recursos administrativos permissíveis e os respectivos prazos estão elencados no Artigo
109 da Lei nº. 8.666/93, estando os participantes sujeitos às penas elencadas nos artigos 86 e 99 da
mesma lei, na hipótese de inadimplência ou de prejuízos causados ao Poder Público;
13.3 – Uma vez iniciada a abertura da documentação, não será admitida qualquer emenda que
possa influir no resultado do julgamento, nem serão admitidos licitantes retardatários;
13.4 – Fica fixado o Fórum da Comarca de Pariquera-Açu, para dirimir litígios e controvérsias
advinhas do cumprimento desta licitação.
13.5 – A fim de que nenhum interessado alegue ignorância, será dada ampla publicidade a este
Edital, por afixação nos locais de costumes e publicação pela imprensa escrita nos termos da Lei.

Pariquera-Açu, 29 de AGOSTO de 2018.

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
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MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO GRATUITO DA CANCHA
HÍPICA

Concorrência Pública nº. 002/2018
Processo nº. 059/2018
Regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Municipal nº 667/2017

Por este instrumento particular de prestação de serviços, de um lado o MUNICÍPIO DE
PARIQUERA-AÇU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. xxx, com
sede administrativa à xxx, Centro, nesta cidade de xxx, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Senhor XXXXX XXXX, brasileiro, casado, portador do RG. xxx, residente e
domiciliado nesta cidade, na Rua: xxxxxxxxxx , nº. xxx, doravante denominado simplesmente
CONCEDENTE, e de outro lado o Senhor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, comerciante, portador RG.
XXXXXXXXX /XXX/XX e CPF XXXXXXXXXXX, residente e domiciliado a Rua:
XXXXXXXXXXXXXX, XXXX, bairro:XXXXXXXXXX, nesta cidade de XXXXXXXXXX,
Estado XXXXXXXX, aqui denominado simplesmente de CONCESSIONÁRIO, tem entre si
como justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA:- Objetiva o presente CONTRATO, a Concessão de uso a título
gratuito da Cancha Hípica Municipal a Entidades que possuam entre suas finalidades, prevista em
Estatuto próprio, a realização de atividades correlatas e pertinentes ao uso do citado espaço
público, observadas as seguintes condições:
1.1 – Intransferibilidade de concessão no todo ou em parte;
1.2 – Não modificabilidade da destinação da área objeto da concessão;
1.3 – Devolução nas mesmas condições iniciais, devendo ser feito laudo de vistoria, assinado
pelas partes ao inicio e fim da concessão;
1.4 – Vedada a subconcessão.

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONCESSIONÁRIA obriga-se a promover todas as medidas e
atos necessários à guarda e aprimoramento do bem concedido e dos serviços a ele inerentes,
comunicando à CONCEDENTE, qualquer ato de turbação ou esbulho praticado por terceiros
contra o bem concedido a aos serviços a ele inerentes.

CLÁUSULA TERCERA: O espaço/local quando do término da concessão, deverá ser devolvido
nas mesmas condições iniciais, devendo ser feito laudo vistoria, assinado pelas partes ao fim de
concessão.

CLÁUSULA QUARTA: A CONCESSIONÁRIA deverá atender, quando para isto for intimado,
às despesas a que de causa e às decorrentes de restauração, reforma, construção e reconstrução do
bem concedido.

CLÁUSULA QUINTA: Fica proibida a transferência, subconcessão do local licitado no todo ou
em parte;
Fica vedada qualquer cobrança de valor da população para presenciar os eventos;
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Deverá ser realizado anualmente 03 eventos aberto a população, sem qualquer cobrança.

CLÁUSULA SEXTA: Fica proibida a modificação da destinação das áreas objeto da concessão
sem a devida autorização do município CONCEDENTE.

CLÁUSULA SÉTIMA: Eventuais danos, gastos, responsabilidades civil, trabalhista,
administrativa, manutenção de equipamentos, água, energia elétrica, investimentos e melhorias
decorrentes da utilização do imóvel objeto desta, serão suportados exclusivamente pelos
concessionários, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos
usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue
essa responsabilidade.

CLÁUSULA OITAVA: O prazo de vigência deste Contrato é de 3 (três) anos, prorrogável uma
vez, por igual período, de acordo com interesse da Administração;

CLÁUSULA NONA: – Pelo inadimplemento de quaisquer condições e cláusulas do contrato, ou
pela inexecução total ou parcial do mesmo, a Prefeitura poderá rescindir o contrato;
A recusa do (a) licitante declarado (a) vencedor (a) em assinar o Contrato, ou o seu não
comparecimento para a assinatura no prazo previsto neste Edital, caracterizará o descumprimento
integral das obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a, ao pagamento de multa equivalente a
03 (três) salários mínimos vigente à época da aplicação;
Na hipótese supra a PREFEITURA poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação, sem que caiba às licitantes direito de indenização de qualquer
espécie (artigos 64 e 81 da Lei Federal nº. 8.666/93,atualizada pela Lei Federal nº. 8.883/94);
Sem prejuízo das sanções previstas acima, poderão ser aplicadas à inadimplente, outras contidas
na Lei Federal nº. 8.666/963 e alterações dadas pela Lei Federal nº. 8.883/94;
Os casos de Rescisão de Contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, sendo
assegurado o contraditório e ampla defesa;
A aplicação das penalidades previstas neste Edital e na Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações
introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94, não exonera a inadimplente de eventual ação por
perdas e danos que seu ato ensejar;
Fica vedada a subconcessão.

CLÁUSULA DÉCIMA: Fica eleito o Foro da Comarca de PARIQUERA-AÇU, para dirimir
quaisquer dúvidas que por ventura surgirem, oriundas do presente CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: E por estarem as partes de pleno acordo em tudo quanto se
encontra neste instrumento particular, assinam o presente CONTRATO, em duas vias de igual teor
e forma, na presença de duas testemunhas.

PARIQUERA-AÇU, XX DE XXXXXXXX DE 2018.

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU
José Carlos Silva Pinto - Prefeito
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CONCESSIONÁRIO: XXXX xXXXXXx

TESTEMUNHAS:

1º_______________________ 2º _______________________
NOME: NOME:
RG: RG:


