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Prefeitura de Orleans 
Rua XV de Novembro, 282 

Centro – 88870-000 
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 203/2019 

CONCORRÊNCIA Nº 2/2019 

 

 

CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO A TÍTULO 

ONEROSO, ATRAVÉS DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

DE UMA ÁREA DE TERRAS LOCALIZADA NA RUA 

ALEXANDRE SANDRINI BAIRRO CENTRO 

DESTINADA A INSTALAÇÃO DE UM 

ESTACIONAMENTO. 

 

JORGE LUIZ KOCH, Prefeito Municipal de Orleans/SC, nos termos da Lei 8.666/93, e suas 

alterações posteriores, torna Público para conhecimento dos interessados que no dia  26 de 

Novembro de 2019, às 13:45 horas, serão analisados pela Comissão de Licitações, designada pelo 

Decreto Municipal nº 4.520 de 13 de Fevereiro de 2019, os documentos e propostas das pessoas 

jurídicas ou físicas, que pretendam participar desta licitação, a ser realizada na modalidade 

Concorrência,  objetivando a Concessão de uso de bem público a título oneroso, através de 

concorrência pública de uma área de terras localizada na rua Alexandre Sandrini  Bairro Centro 

destinada a instalação de um estacionamento, conforme disposição definida nos termos da Lei 

Municipal nº 2.899, de 03 de Setembro de 2019, sujeitando-se também às disposições da Lei Nº 

8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como, sua forma estabelecida 

no presente edital. 

 

      

I - DO DIA, DA HORA E DO LOCAL. 

 

   Os envelopes contendo a Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, 

para o objeto da presente licitação deverão ser protocolados até o dia 25/11/2019 até às 17h00min 

(sem qualquer tolerância quanto ao prazo de entrega dos envelopes); 

A abertura da presente licitação dar-se-á em Sessão Pública, dirigida pela 

Comissão de Licitação, a ser realizada no dia 26/11/2019 às 13h45min, no Setor de Licitações da 

Prefeitura de Orleans, sito na rua XV de Novembro, nº 282, Centro, nesta cidade de Orleans/SC. 

 

 

II – OBJETO 

 

A presente licitação tem como objeto a Concessão de uso de bem público a 

título oneroso, através de concorrência pública de uma área de terras localizada na rua Alexandre 

Sandrini Bairro Centro destinada a instalação de um estacionamento. 

 

 

III - DA REPRESENTAÇÃO LEGAL 

 

a)  As pessoas jurídicas e pessoas físicas participantes far-se-ão presentes 

por um representante legal, com poderes para intervir nas fases do procedimento licitatório, desde 
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Prefeitura de Orleans 
Rua XV de Novembro, 282 

Centro – 88870-000 
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

 

que exiba no ato de entrega dos envelopes, documento oficial autenticado em cartório ou por 

servidor do Setor de Licitações que o identifique;  

b)  A não exibição da documentação oficial a que se refere o sub-item 

anterior, o impedirá de se manifestar e/ou responder pela participante da concorrência. 

 

 

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

Os documentos e as propostas, exigidos no presente Edital, deverão ser 

apresentados em 02 (dois) envelopes indevassáveis e lacrados, distintos e numerados de 01 e 02, na 

forma seguinte: 

 

I - Envelope nº 01 – Habilitação 

Terá na parte externa, as seguintes indicações obrigatórias: 

 

MUNICÍPIO DE ORLEANS 

CONCORRÊNCIA Nº 2/2019 

ENVELOPE Nº 01 

HABILITAÇÃO 

   NOME DO PROPONENTE.............................. 

    

   O envelope nº 01 deverá conter os seguintes documentos: 

 

   Pessoa Jurídica 

a) Cópia do Certificado de Registro Cadastral na Prefeitura Orleans no 

ramo pertinente a esta licitação; 

b) Declaração de plena submissão às condições deste Edital; 

c) Prova de regularidade fiscal federal, estadual e municipal em nome do 

participante da concorrência; 

d)  Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

e)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

f)  Certidão de falências e concordatas. 

g) Declaração de cumprimento da legislação municipal e pleno conhecimento 

do edital e seus anexos. 

 

Pessoa Física 

a) Cópia do Certificado de Registro Cadastral na Prefeitura Orleans no 

ramo pertinente a esta licitação; 

   b) Declaração de plena submissão às condições deste Edital; 

   c) Prova de regularidade fiscal federal, estadual e municipal em nome do 

participante da concorrência; 

d)  Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

   e)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 

   f) Declaração de cumprimento da legislação municipal e pleno conhecimento 

do edital e seus anexos. 
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Prefeitura de Orleans 
Rua XV de Novembro, 282 

Centro – 88870-000 
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

 

Envelope nº 02 – Proposta 

Terá na parte externa as seguintes indicações: 

 

MUNICÍPIO DE ORLEANS 

CONCORRÊNCIA Nº 2/2019 

ENVELOPE Nº 02 

PROPOSTA 

   NOME DO PROPONENTE ................... 

O envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos: 
- Proposta de preços, com declaração de validade não inferior a 60 (sessenta 

dias). 

 

REQUISITOS GERAIS: 

 

a)  Os preços deverão ser escritos em algarismos e por extenso, em moeda 

corrente nacional, sendo que o preço mínimo a ser fixado deverá ser de 03 (três) UFM (unidade 

fiscal do município) mensais pelo período concedido. 

 b) Os documentos de quaisquer dos invólucros, deverão ser apresentados em 

01 (uma) via, datilografados e rubricados pelos representantes legais da proponente, e não poderão 

conter rasuras ou entrelinhas. 

c) Os documentos exigidos no invólucro 01 – Documentação, poderão ser 

apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada e/ou obtida por meio 

eletrônico (internet), no caso das certidões negativas. O invólucro 02 – Proposta, poderá ser 

original. 

d) Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou 

em parte, quaisquer das disposições deste edital. 

e) Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições 

das propostas ou de quaisquer documentos. 

f) Os preços apresentados nas propostas não poderão sofrer reajuste 

monetário. 
 

 

V - DA ENTREGA DO EDITAL DE LICITAÇÃO, DO RECEBIMENTO, DA ABERTURA 

E DO CRITÉRIO DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 

 

a)  O edital será entregue, sem nenhum ônus, aos interessados no horário 

de expediente comercial, a partir de sua publicação; 

b)  Existindo qualquer alteração no edital, durante a vigência do prazo 

correspondente, reabrir-se-á a contagem do prazo, usando-se para divulgação os meios utilizados no 

início, salvo quando inquestionável a alteração não afetar a formulação das propostas; 

c)  Na presença dos proponentes e demais pessoas que queiram assistir 

ao procedimento licitatório, será iniciada a sessão pelo Presidente da Comissão de Licitação e 

demais membros que a compõem; 
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Centro – 88870-000 
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d)  O não comparecimento de qualquer dos proponentes à nova reunião, 

não impedirá sua realização; 

e)  Aberta a sessão para recebimento da documentação e proposta e, 

declarado encerrado o prazo para entrega dos envelopes, a Comissão de Licitações, não admitirá 

quaisquer outros adendos, acréscimos ou esclarecimentos relacionados a documentação em geral, 

exceto no caso de interesse da administração, quando então será permitida a requisição de 

justificativas permanentes, objetivando dissipar eventuais dúvidas; 

f)  Concluída a fase de habilitação com a conferência e exame da 

documentação, a Comissão de licitações, anunciará nominalmente os concorrentes habilitados e 

inabilitados, abrindo vistas à documentação, esclarecendo que será declarado aberto o prazo para 

recurso, ou havendo desistência expressa de todos os licitantes de interpor recurso, intenção esta 

que deverá constar da ata circunstanciada a ser lavrada e estar anexada a este, proceder-se-á à 

imediata abertura das propostas. 

g)  Não ocorrendo nenhuma impugnação ou manifesto de recurso, a 

Comissão de Licitações procederá a entrega dos envelopes contendo as propostas dos licitantes 

inabilitados, e a abertura dos envelopes designados com a letra “A” - PROPOSTA, dos habilitados. 

Logo após, os membros da Comissão Licitações e os representantes das participantes consideradas 

habilitadas, rubricarão todas as folhas e anexos das primeiras vias de suas propostas; 

h)  Uma vez abertos os envelopes, não serão levados em consideração os 

pedidos de cancelamento, retificação da proposta, nem alterações de qualquer natureza. 

 

 

VI - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO 

 

a)  As propostas serão abertas na presença dos proponentes habilitados e 

serão rubricadas por todos os presentes. 

b)  O julgamento das propostas será objetivo e de conformidade com os 

requisitos mínimos exigidos por este Edital e a minuta de contrato que o integra mais o 

comprovante de pagamento, onde será considerado vencedor o proponente que apresentar o maior 

preço ofertado. 

 

Serão desclassificadas: 

 

 a) As propostas, que não estiverem de acordo com as especificações contidas 

neste Edital ou não atenderem as exigências expressas no instrumento de contrato; 

b)  A proposta do licitante deixar de apresentar informações 

especificados, assim como aquela que venha a contrariar os termos do edital; 

c)  Quando todas as propostas forem desclassificadas o (ordenador de 

despesa pública) poderá determinar à comissão permanente de licitação, que fixe o prazo de 08 

(oito) dias úteis para apresentação de outras propostas, estimadas das causas que ensejam a 

desclassificação; 
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d) No caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o 

disposto no parágrafo 2º, do art. 3º, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a classificação 

será feita por sorteio; 

e) O sorteio será realizado em ato público e na presença de todos os 

licitantes, convocados para tal fim; 

f) A Comissão de Licitação poderá solicitar pareceres técnicos ou jurídicos a 

pessoas externas, a fim de possibilitar um melhor julgamento; 

g) Feita a classificação das propostas e não havendo a ocorrência de recursos, 

a Comissão Permanente de Licitação, emitirá relatório conclusivo, encaminhando o processo ao 

Ordenador de despesa pública, adjudicando o objeto ao licitante em primeiro lugar; 

h) O resultado do julgamento das propostas será publicado no Diário Oficial 

dos Municípios; 

i) Não se admitirá prorrogação no início do prazo de locação dos serviços, 

salvo motivos de força maior previsto na legislação. 

 

 

VII - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

a)  Concluído o julgamento das propostas, o resultado será adjudicado 

pela Comissão Permanente de Licitação e homologado pelo Ordenador de despesa pública; 

b)  A licitante vencedora será notificada, antes do término do período de 

validade da proposta, oportunidade em que se solicitará a assinatura do contrato;  

c)  Após o julgamento da licitação  a autoridade competente, mediante 

despacho fundamentado, poderá em razão de quaisquer fatos ou circunstâncias desabonadoras, 

supervenientes, que venham a ser conhecidas, desclassificar os licitantes, que por esse motivo, não 

terão direito de requerer indenização ou ressarcimento, ficando ainda sujeito a outras sanções 

previstas nos incisos II e IV, do artigo 87, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

d)  Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

 

VIII - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

a)  Das decisões da Comissão de Licitações caberá recurso ou 

representação por escrito à autoridade imediatamente superior, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, conforme preceituam os incisos I e II, do artigo 109, da lei 8.666/93, modificada pela Lei Nº 

8.883/94; 

b)  Os recursos advindos de atos praticados pela Comissão de Licitações 

quando da habilitação ou inabilitação dos licitantes, assim como quando do julgamento das 

propostas, terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes 

razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos; 

c)  Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que 

poderão apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
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Rua XV de Novembro, 282 
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d)  Interposto o recurso, será o mesmo avaliado e julgado no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, publicado o resultado no Diário Oficial dos Municípios; 

e)  É defeso a qualquer licitante tentar impedir o andamento desta 

licitação, utilizando-se de recursos meramente protelatórios, sob pena de lhe serem aplicadas as 

sanções administrativas cabíveis; 

 

VIII-A Os recursos deverão ser elaborados com a observância dos seguintes requisitos: 

 

a) Serem datilografados e devidamente fundamentados; 

b) Serem assinados pelo representante legal da licitante; 

c) Serem protocolados no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal; 

d) Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos; 

e)  Na contagem dos prazos recursais, excluir-se-á o dia do começo e 

incluir-se-á o do vencimento. Se este recair em sábado, domingo, ou feriado, ou ainda em dia sem 

expediente no órgão público licitador, o término ocorrerá no primeiro dia útil subsequente; 

f)  As propostas das firmas inabilitadas serão devolvidas mediante recibo 

aos representados, somente após esgotados os prazos de interposição dos recursos cabíveis. 

 

 
IX - DAS OBRIGAÇÕES 

 

Ao licitante vencedor caberá as obrigações da Lei Nº 2.899 de 03 de 

Setembro de 2019. 

a) Zelar pela conservação e manutenção da área, incluindo a realização de 

cercas no terreno, devolvendo-as com a reversão dos eventuais bens ao patrimônio público do 

Município; 

b) Responsabilizar-se pela limpeza e manutenção da higiene do terreno, 

procedendo-se com as roçadas, caso necessário a fim de evitar a disseminação de animais 

peçonhentos e limpeza de resíduos para que não ocorra a propagação de pragas urbanas;  

c) Não permitir a promoção de eventos ou similares por terceiros ou iniciativa 

própria, isto é, está vedada realização de eventos no local que não forem ligados diretamente ao 

objeto da concessão ou promoção de qualquer evento a não ser de cunho cultural ou reunião social 

promovidos pela Prefeitura ou em comum acordo desta com o concessionário. 

d) Observar todas as demais disposições contidas na Lei Municipal nº 

2.899/2019. 

 

 

X - DO CONTRATO 

 

a)  O licitante vencedor assinará, no prazo máximo de 15 (quinze) dias da 

homologação do resultado da licitação, contrato da concessão especificado neste edital, que 

vigorará deste a data de sua assinatura até a data de 31 de dezembro de 2020, conforme disposto no 

art. 3º da Lei Municipal nº 2.899/2019. 
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b) No caso de descumprimento do prazo estabelecido, será facultado a 

Administração Pública convidar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar 

o contrato em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços atualizados de conformidade com este edital, ou revogar a licitação independente 

da cominação prevista no art,. 81 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

 O pagamento da obrigação advinda deste procedimento será feito de forma 

antecipada e em parcela única, contabilizado do início ao fim do prazo concedido pela contratante, 

em moeda corrente nacional, através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal) a ser 

emitido pelo Município de Orleans, para efetiva formalização do contrato. 

 

 

XII - DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PENALIDADES 

a)  As obrigações pagas com atraso serão atualizadas monetariamente 

desde a data de seu vencimento, até a data do efetivo pagamento, nos termos do CTM. 

 

 

XIII - DO ACOMPANHAMENTO E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

a)  A vencedora da licitação poderá explorar a concessão ficando 

obrigada a execução do serviço e/ou entregar os materiais, dentro do prazo estipulado, na forma e 

locais indicados no anexo I, os serviços e/ou materiais objeto desta licitação, não podendo o início 

da execução e/ou a entrega exceder a 30 (trinta) dias do prazo estipulado, contados estes a partir da 

data de assinatura do contrato; 

b)  A Administração rejeitará, no todo ou em parte o que constar em 

desacordo com as especificações constantes do anexo I deste instrumento; 

c)  O recebimento final do imóvel será feito findo o prazo contratual, 

onde restarão revertidos ao patrimônio público todas benfeitorias úteis ou necessárias realizadas no 

imóvel; 

d)  Constituirá documento de autorização, para a exploração dos serviços, 

a assinatura do contrato acompanhado da respectiva guia de arrecadação municipal; 

 

 

XIV - DO INADIMPLEMENTO E DAS SANÇÕES 

 

a)  O não cumprimento das obrigações assumidas em razão deste 

procedimento sujeitará os licitantes as seguintes sanções administrativas; 

b)  Caso o adjudicatário se recuse a assinar o contrato dentro do prazo 

estabelecido no sub-item 10.1, ficará sujeito às penalidades estabelecidas pelo artigo 87, da Lei 

8.666/93, garantida a prévia defesa., sendo que a multa corresponderá ao valor integral da “garantia 

da proposta”. 
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c)  A inexecução total ou parcial do contrato, acarretará a aplicação das 

sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, ficando o contratado sujeito a multa de 5,0 % (cinco 

por cento) sobre o valor do contrato; 

d)  Se ocorrer atraso na execução do serviço e/ou entrega do material a 

contratada ficará sujeita a multa de 0,05 % (cinco centésimos por cento) para cada dia de atraso, a 

qual será acrescida de multa de 10% (dez por cento) quando o atraso for igual ou superior a 10 (dez) 

dias, ambas calculadas sobre o valor do contrato, observando-se também, neste caso, as demais 

sanções declinadas no artigo 87, da Lei 8.666/93, assegurada a prévia defesa; 

e)  A multa a que alude este sub-item não impede que a Administração 

rescinda unilateralmente o contrato; 

f)  A multa aplicada após regular processo administrativo, será 

descontada da “garantia de execução” do respectivo contrato; 

g)  Se a multa aplicada será descontada de pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 

 

XV - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

a)  A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei 

8.666/93, ensejará a rescisão do contrato; 

b)  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

c)  A rescisão, administrativa ou amigável, será precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente; 

d)  A rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 

nos casos enumerados nos incisos I à XI, do artigo 78, da Lei 8.666/93, acarretará as consequências 

previstas nos incisos II e IV, do artigo 80, do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais 

sanções previstas; 

e)  Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o 

Município, contratar os serviços dos licitantes classificados em colocação subsequente, observadas 

as disposições do inciso XI, do artigo 24, da Lei 8.666/93, ou efetuar nova licitação. 

 

 

XVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a)  A presente licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa 

para a Administração e será processada e julgada em escrita conformidade com os princípios 

básicos da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, vinculada ao instrumento 

convocatório, do julgamento e do que são correlatos; 

b)  Os atos decorrentes desta licitação serão públicos, salvo quanto ao 

conteúdo das propostas, até a respectiva abertura; 

c)  Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada com 

instrumentos público de procuração, poderá participar da presente licitação, representando mais de 

uma firma; 
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d)  O instrumento particular de procuração, passado por pessoa jurídica, 

somente será aceito acompanhado de Contrato Social da firma, onde conste a competência do titular 

para a prática dessa outorga; 

e)  Não poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas 

reunidas em consórcio; 

f)  Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que 

tendo se apresentado á licitação venha, após o julgamento desfavorável de sua proposta, apontar 

falhas ou irregularidades que o viciaram; 

g)  A simples apresentação da proposta implicará automaticamente, na 

aceitação plena e total das condições estipuladas neste edital e dos preceitos contidos na Lei 

8.666/93, ficando consequentemente prejudicada a proposta que contrariar, expressamente, seus 

termos; 

h)  É vedada a utilização do contrato para qualquer operação financeira, 

sem a prévia e expressa anuência da Prefeitura Municipal; 

i)  Fará parte integrante deste contrato, a proposta com todas as 

condições estabelecidas referentes a preço e forma de pagamento; 

j)  O setor competente da Prefeitura Municipal de Orleans estará 

disponível para efetuar o cadastramento das firmas interessadas em participar desta licitação, o qual 

será realizado até o 3º (terceiro) dia anterior a data marcada para a abertura da licitação, na forma do 

parágrafo segundo, do artigo 22, da Lei 8.666/93; 

k)  Os interessados que tiverem dúvidas de caráter legal ou técnico, na 

interpretação dos termos deste edital serão atendidos pela Comissão de Licitação durante o 

expediente externo das 13:30hs as 17:30 hs, na Sala da Secretaria de Administração e Fazenda, no 

horário normal de expediente da Administração Pública Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da data de sua publicação no Diário oficial dos Municípios. 

l)  Decorrido o prazo acima, sem que os interessados manifestem-se 

sobre quaisquer dúvidas, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e 

precisos, capazes de permitir a apresentação da documentação e da proposta, não admitindo-se 

reclamações posteriores; 

m)  Os casos omissos e as dúvidas porventura suscitadas, serão resolvidas 

pela comissão de licitação, observadas as normas dispostas na Lei 8.666/93; 

n)  Fica eleito o Foro da Comarca de Orleans, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente edital. 

 

 

 

Orleans/SC, 23 de Outubro de 2019 

 

 

 

JORGE LUIZ KOCH 

Prefeito Municipal  
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Prefeitura de Orleans 
Rua XV de Novembro, 282 

Centro – 88870-000 
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

 

ANEXO I 

- DETALHAMENTO DO OBJETO – LISTA DE ITENS, PREÇO INICIAL 

Quadro de Quantitativos e Especificações Mínimas do(s)Item(s) 

À  

PREFEITURA DE ORLEANS 

 

 
Item Quantidade Unid.  Descrição Preço Unit. Mínimo Total Previsto  

1 
 

13 ms CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO A TÍTULO ONEROSO, ATRAVÉS DE CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA DE UMA ÁREA DE TERRAS LOCALIZADA NA RUA ALEXANDRE SANDRINI BAIRRO 
CENTRO DESTINADA A INSTALAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO. (18736) 

 
266,9100 3.469,83 

                         
                                          
                            Total Geral ------>      266,9100 3.469,83 
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Prefeitura de Orleans 
Rua XV de Novembro, 282 

Centro – 88870-000 
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

 

DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________ 

AO: MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC 

SETOR DE LICITAÇÕES 

CONCORRÊNCIA Nº______/______  

SESSÃO PÚBLICA ÀS: _______ HORAS DO DIA: ___ /___ /_____  

  

AANNEEXXOO  IIII  

MMOODDEELLOO  DDEE  PPRROOPPOOSSTTAA  

  

“Modelo de Proposta de Preços” 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS/SC 

 

 

Item 

 

Qtde 

 

 Unid. 

 

   

        Descrição do Produto 

 

Marca 

 

Vlr.Unit. 

 

Vlr. Total 

       

       
 

Dados da Licitante 

 

Razão Social/Nome: 

Endereço: 

Município: 

Estado: 

CEP: 

CNPJ/CPF/MF: 

Fone: ( )  

Fac-simile: ( ) 

E-Mail:  

Banco: 

Agência: 

Conta: 

Representante: 

Fone: ( ) 

Fac-simile: ( )  

 

Local e data:  

Validade da Proposta: 

Assinatura/Carimbo 
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Prefeitura de Orleans 
Rua XV de Novembro, 282 

Centro – 88870-000 
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

 

DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________ 

AO: MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC 

SETOR DE LICITAÇÕES 

CONCORRÊNCIA Nº______/______ 

SESSÃO PÚBLICA ÀS: _______ HORAS DO DIA: ___ /___ /_____ 

 

 

AANNEEXXOO  IIIIII  

  

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  

  

((PPlleennoo  AAtteennddiimmeennttoo  aaooss  RReeqquuiissiittooss  ddee  HHaabbiilliittaaççããoo))  

  

  

Prezados Senhores, 

 

_________________________________________, inscrito no CGC/CNPJ nº 

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

portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., 

DECLARA, para fins do disposto no item 5.1 do Capítulo V do Edital, que Atende 

Plenamente aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

Datado aos _____ dias de _______________ de _______. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura, Nome, Cargo e Função 

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa) 
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Prefeitura de Orleans 
Rua XV de Novembro, 282 

Centro – 88870-000 
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

 

ANEXO IV 

 
MINUTA DO CONTRATO 

  

CONCORRÊNCIA 2/2019 
 

   Pelo presente instrumento particular de contrato, as partes, de um lado 

o MUNICÍPIO DE ORLEANS, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua XV de 

Novembro, 282, nesta cidade de Orleans SC, CNPJ 82.926.544/0001-43, doravante 

denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Senhor Prefeito 

Municipal  JORGE LUIZ KOCH, e, de outro lado a Empresa/Pessoa Física 

..............................., CNPJ/CPF........................, com sede......................, cidade de .........,   

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. 

.................................,  de conformidade com a licitação Modalidade Concorrência nº 2/2019, 

têm entre si certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

  A presente licitação tem como objeto a CONCESSÃO DE USO DE 

BEM PÚBLICO A TÍTULO ONEROSO, ATRAVÉS DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE 

UMA ÁREA DE TERRAS LOCALIZADA NA RUA ALEXANDRE SANDRINI BAIRRO 

CENTRO DESTINADA A INSTALAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 

Os pagamentos das obrigações advindas deste procedimento serão 

feitos de forma antecipada contabilizados pelo período concedido pela contratante em moeda 

corrente nacional, através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal) a ser emitido 

pelo Município de Orleans. O preço certo e ajustado da prestação de serviços constantes do 

Edital de Concorrência nº 2/2019, será de R$  ..................... (......................). 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

 

 Ao Contratado caberá: 

a) Zelar pela conservação e manutenção da área, incluindo a realização 

de cercas no terreno, devolvendo-as com a reversão dos eventuais 

bens ao patrimônio público do Município; 

b) Responsabilizar-se pela limpeza e manutenção da higiene do terreno, 

procedendo-se com as roçadas, caso necessário a fim de evitar a 

disseminação de animais peçonhentos e limpeza de resíduos para 

que não ocorra a propagação de pragas urbanas;  
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Prefeitura de Orleans 
Rua XV de Novembro, 282 

Centro – 88870-000 
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

 

c) Não permitir a promoção de eventos ou similares por terceiros ou 

iniciativa própria, isto é, está vedada realização de eventos no local 

que não forem ligados diretamente ao objeto da concessão ou 

promoção de qualquer evento a não ser de cunho cultural ou 

reunião social promovidos pela Prefeitura ou em comum acordo 

desta com o concessionário. 

d) Observar todas as demais disposições contidas na Lei Municipal nº 

2.899/2019. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

 

 

    DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

a) A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 78, da 

Lei 8.666/93, ensejará a rescisão do contrato; 

b) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

c) A rescisão, administrativa ou amigável, será precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente; 

d) A rescisão determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I à XI, do artigo 78, da Lei 8.666/93, 

acarretará as consequências previstas nos incisos II e IV, do artigo 80, do mesmo diploma 

legal, sem prejuízo das demais sanções previstas; 

e) Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o 

Município, contratar os serviços dos licitantes classificados em colocação subsequente, 

observadas as disposições do inciso XI, do artigo 24, da Lei 8.666/93, ou efetuar nova 

licitação. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA 

 

 O presente instrumento terá o prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA 

 

   As partes elegem o Foro da Comarca de Orleans, sede da Contratante, para 

solução das divergências originadas na interpretação do presente contrato, renunciando os 

demais por mais privilegiados que sejam. 

  E por estarem as partes assim, justas e contratadas assinam o presente 

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma e uma só finalidade, perante 02 (duas) 

testemunhas que também assinam, tudo após ter sido o contrato lido e conferido, estando de 

acordo com o estipulado. 
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Prefeitura de Orleans 
Rua XV de Novembro, 282 

Centro – 88870-000 
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

 

 

   Passado nesta cidade de Orleans, aos ................... dias, do mês de 

.........., de dois mil e .................... 

 

 

 

 

JORGE LUIZ KOCH 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

  

 

CNPJ / CPF 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHA      TESTEMUNHA 

CPF       CPF 
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Prefeitura de Orleans 
Rua XV de Novembro, 282 

Centro – 88870-000 
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

 

ANEXO V 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E 

PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

 

REFERENTE: CONCORRÊNCIA Nº. xxxxx  

 

A empresa: ____________________ (razão social), devidamente inscrita no CNPJ nº 

_______________ com sede na ________________________ (endereço completo), por 

intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins de cumprimento da 

Legislação Municipal e de exigência contida no Concorrência nº. xxxxx, DECLARA que não 

possui vedação legal em contratação com o Município de Orleans, de acordo com o que prevê 

a Lei Orgânica Municipal: 

Art. 15 A - É vedada a nomeação ou designação para o exercício de 

cargos em comissão, bem como a contratação por tempo determinado 

para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, 

de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, ou por 

afinidade, até o segundo grau: 

I - do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários do Poder Executivo e 

dos dirigentes dos órgãos da administração pública direta e indireta 

municipal; 

II - dos Vereadores e dos titulares de cargos de direção no âmbito da 

Câmara Municipal; 

§ 1º Igualmente é vedada a contratação, em casos excepcionais de 

dispensa ou inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual 

algum dos sócios seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta 

ou colateral, ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas 

arroladas nos incisos I e II. 

§ 2º O nomeado, designado ou contratado, antes da posse, bem como 

os sócios de pessoas jurídicas a serem contratados em casos 

excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação, antes da 

contratação, declaração, por escrito, não ter relação de matrimônio, 

união estável ou de parentesco que importe em prática vedada por este 

artigo. 

Art. 89 - O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os Secretários 

Municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por 

matrimônio ou parentesco, afins ou consanguíneo de primeiro grau, 

não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até 

seis meses após findas as respectivas funções. 

Parágrafo Único - Não se incluem nesta proibição os contratos cujas 

as cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados.  

Art. 90 - As pessoas jurídica e física somente poderão contratar com o 

poder público municipal, ou dele receber benefícios ou incentivos 
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Prefeitura de Orleans 
Rua XV de Novembro, 282 

Centro – 88870-000 
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

 

fiscais, ou creditícios, desde que atendam as exigências legais 

pertinentes ao ato. 

  

Ademais, tem pleno conhecimento deste Edital e seus Anexos, bem como de que recebeu 

todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração 

de sua proposta comercial e interesse na participação, declarando por fim, que aceita e 

submete-se a todas as condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 

 ______________ , ____ de _____________ de 2019. 

 

_____________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

NOME: ___________________________________________ 

RG nº. ____________________________________________ 

CARGO / FUNÇÃO: __________________________________ 
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Prefeitura de Orleans 
Rua XV de Novembro, 282 

Centro – 88870-000 
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

 

ANEXO VI 

 
   

TERMO DE REFERÊNCIA COMPLETO / PROJETO BÁSICO 

 

PREFEITURA DE 
ORLEANS 

 

     

UNIDADE SOLICITANTE  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PMO 

 

FOLHA 

18/1 

1. OBJETO 

Concessão de uso de bem público a título oneroso, através de concorrência pública de uma área de terras 
localizada na rua Alexandre Sandrini Bairro Centro destinada a instalação de um estacionamento. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O objeto da presente concorrência visa oferecer a exploração comercial de área de terras localizada na rua Alexandre 

Sandrini Bairro Centro, destinada a instalação de um estacionamento. uma área de 800,05 m² (oitocentos virgula zero cinco 

metros quadrados) matricula nº6.064. 

 

3.ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS (ITEM- QUANTIDADE- UNID- ESPECIFICAÇÃO- PREÇOS 
UNITÁRIO ESTIMADO- PREÇO TOTAL). PODERÁ SER ANEXADO UMA TABELA COM OS DADOS. 

3.1 Conforme disposto Lei Municipal nº 2.899 de 03 de setembro de 2019.  

 

4. LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/ EXECUÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 

4.1 Conforme disposto Lei Municipal nº 2.899 de 03 de setembro de 2019.  

 

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

5.1 Conforme disposto Lei Municipal nº 2.899 de 03 de setembro de 2019.  

 

6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA/QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1 Conforme disposto Lei 8.666/93 

 

7. MODALIDADE DE LICITAÇÃO  
(EM CASO DO NÃO PREENCHIMENTO DESTE CAMPO, ENTENDE-SE QUE A MODALIDADE UTILIZADA SERÁ 
PREGÃO PRESENCIAL) 

Concorrência  

 

8. FORNECEDORES PARA CONVITE EM CASO DA MODALIDADE CONVITE (MINIMO TRÊS) 

 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

10. CONDIÇÕES GERAIS 

10.1 Conforme disposto Lei Municipal nº 2.899 de 03 de setembro de 2019.  

10.2 Fiscal de contrato JAIR HENRIQUE DE SOUZA WAGNER 

 

 DATA  

13/09/2019 

 

RESPONSÁVEL 

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 

JAIR HENRIQUE DE SOUZA WAGNER 

 

 


