
 
 
 

Página 1 de 40  

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 56/2019 
PROCESSO N.º 7047/2019 

 
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 

 
 
A Prefeitura Municipal de Mairinque TORNA PÚBLICO que se acha aberta a seguinte 
Licitação: 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2019 – CONCESSÃO NÃO ONEROSA DE 
IMÓVEL PÚBLICO, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO DE OLIVEIRA 
SANTOS, COM ÁREA DE TERRENO DE 3.815,50 M² E GALPÃO DE 815,25 
M², AVALIADO EM R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), conforme 
plantas, memorial descritivo e avaliação constantes do Anexo I, com a sessão de 
realização marcada para as 10:00hs do dia 15/10/2019. Edital completo e outras 
informações poderão ser obtidos a partir do dia 11/09/2019, junto ao Departamento de 
Compras, Licitações e Contratos desta Prefeitura, de segunda a sexta no horário das 09h 
às 16h, pelos telefones (11) 4718-8714/8677, e/ou obter mediante o acesso ao site da 
Prefeitura: www.mairinque.sp.gov.br. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

Prefeito 
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Denominação:   

CNPJ n° :    

E-MAIL:     

Endereço:       

Cidade:   Estado:   

DDD:  Telefone:   Fax :    

Obtivemos, através do acesso à página 

http://www.mairinque.sp.gov.br/transparencia/licitacoes, nesta data, cópia do instrumento 

convocatório da licitação acima identificada. 

 
Local:  _,  de  de 201  . 

Nome:      

 
Assinatura 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 56/2019 

PROCESSO N.º 7047/2019 
 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL  
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 56/2019 

 
DATA PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS: 15/10/2019 – ÀS 10:00 HORAS. 

 
 

A Prefeitura Municipal de Mairinque, por solicitação da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Sustentável, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitações, designada pela Portaria nº 368/2018, torna público que fará realizar-se 
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR OFERTA 
para outorga exclusiva não onerosa, mediante a “CONCESSÃO DE IMÓVEL 
PÚBLICO, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO DE OLIVEIRA SANTOS, 
COM ÁREA DE TERRENO DE 3.815,50 M² E GALPÃO DE 815,25 M², 
AVALIADO EM R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)”, conforme 
plantas, memorial descritivo e avaliação constantes do Anexo I. O procedimento 
licitatório obedecerá ao disposto nas Leis nº 8.987/95, 8.666/93 e alterações posteriores, 
Lei Municipal nº 2.249/99 e 2.728/2008.  
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. CONCESSÃO DE IMÓVEL PÚBLICO, LOCALIZADO NA AVENIDA 
ANTÔNIO DE OLIVEIRA SANTOS, COM ÁREA DE TERRENO DE 3.815,50 
M² E GALPÃO DE 815,25 M², AVALIADO EM R$ 1.300.000,00 (um milhão e 
trezentos mil reais), conforme plantas, memorial descritivo e avaliação constantes do 
Anexo I.  
 
1.2 O prazo da concessão será de 30 (trinta) anos, sem possibilidade de prorrogação.  
 
2. TIPO  
 
2.1. MAIOR OFERTA, conforme critérios de julgamento estabelecidos no item 12.3. 
 
3. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 
3.1. LOCAL: Sala de Licitações do Paço Municipal, localizada na Avenida Lamartine 
Navarro, n.º 514, Centro, Mairinque-SP, CEP 18.120-000.  
DATA PARA A APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: até 15/10/2019 às 
10h00min. 
Os trabalhos de abertura dos envelopes documentação serão iniciados imediatamente 
após o término do prazo acima, em ato público. 
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4. ESCLARECIMENTOS 
4.1. Os interessados poderão formalizar consultas via fone (11) 4718 -8714/8680, 
informando o número da licitação, ou diretamente na Divisão de Licitações.  
 
4.2. Em caso de não solicitação, pelas licitantes, de esclarecimentos ou informações, 
pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não 
cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamação.  
 
4.2.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser dirigido á Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações, através do e-mail 
glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br ou marina.queiroz@mairinque.sp.gov.br, ou 
protocolado junto a Divisão de Materiais, situada a Av. Lamartine Navarro, nº 514, 
Centro – Mairinque - SP CEP. 18120-000, telefone (11) 4718-8714/8680, em dias úteis, 
no horário de 09:00 às 16:00 horas, dentro do prazo descrito no artigo 41 da Lei Federal 
nº 8666/93, que por analogia ora se utiliza. 
 
4.3. Para eventual exercício do direito de impugnar os termos do Edital da presente 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA conforme disposto no Artigo 41 da lei 8.666/93, os 
interessados deverão protocolizar expediente dirigido ao S.r. Prefeito Municipal na Av. 
Lamartine Navarro, n.º 514 – Centro – Mairinque – SP, CEP. 18.120-000, Estado de 
São Paulo no Serviço de Protocolo no horário das 09:00 às 16:00 horas. 
 
5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
5.1. Poderão participar desta licitação as empresas de qualquer ramo de atividade e que 
atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital. 
 
5.2. Não será permitida a participação de empresas: 
 
5.2.1. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
5.2.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
5.2.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedimento de contratar com esta 
administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 
 
5.2.4. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 
 
5.2.5. Estejam com falência decretada ou concordatária que não estejam em processo de 
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recuperação judicial. 
 
5.2.5.1. As empresas em recuperação judicial poderão participar do presente certame, 
desde que apresentem, durante a fase de habilitação, o Plano de Recuperação já 
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a 
todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital. 
 
6. DO CREDENCIAMENTO 
 
6.1. No dia, hora e local estipulado no preâmbulo deste edital, os licitantes deverão estar 
representados por agentes credenciados, com poderes para negociar preços e praticar 
todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as 
fases licitatórias o qual far-se-á através de instrumento público ou particular, em 
original ou cópia autenticada, devendo obrigatoriamente apresentar os dados constantes 
do Anexo II. 
 
6.1.1 O documento de credenciamento (Anexo II) e a declaração de cumprimento dos 
requisitos de habilitação (Anexo III) deverão ser entregues, no início da sessão, 
juntamente com a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente, com foto, 
em separado dos envelopes “proposta” e “habilitação”.  
 
6.1.2. O documento de credenciamento (Anexo II), quando não acompanhado de 
procuração, deverá ter a firma reconhecida do signatário e ser apresentado junto à cópia 
autenticada do ato constitutivo da empresa. 
 
6.1.3. Em atendimento aos termos da Lei Complementar 123 com as alterações da Lei 
Complementar 147/2014 e Decreto 8538/2015 comprovar no ato de credenciamento, se 
for o caso, tratar-se de micro empresa ou empresa de pequeno porte (EPP), mediante 
apresentação da declaração do Anexo IV. 
 
6.1.4. Sendo o representante sócio ou dirigente do licitante, deverá apresentar cópia 
autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos os 
seus poderes.  
 
6.1.5. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 
desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas 
impedido de se manifestar e responder pelo licitante durante os trabalhos. 
 
6.1.6. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
 
7. DA VISITA TÉCNICA 
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7.1 As empresas interessadas poderão realizar visita técnica no imóvel objeto da 
concessão, de forma que tenham conhecimento pleno das condições técnicas para a 
efetiva realização das melhorias necessárias. A visita técnica será realizada em horário 
de expediente, devendo ser agendada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Sustentável, através dos telefones (11) 4718-8645/8641 ou endereço 
eletrônico: manoel.justo@mairinque.sp.gov.br, até 1(um) dia útil anterior à data 
determinada para abertura dos envelopes das proposta, a qual ocorrerá com o 
acompanhamento de um dos responsáveis pela na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, que firmará atestado de visita técnica do Anexo II; 
 
7.2 Os representantes da empresa deverão estar munidos de Carta de Apresentação em 
papel timbrado da empresa constando todas as informações da empresa, nome do 
representante e cópia do documento de identificação;  
 
7.3 No caso de o interessado não realizar a visita técnica, assumirá a responsabilidade 
pela ocorrência de eventuais prejuízos que vir a incidir, não podendo, em nenhum 
momento alegar incapacidade ou impossibilidade de execução do objeto, sem assumir o 
ônus de tal constatação. 
 
8. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 
 
8.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados 
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa a razão social da empresa licitante, bem como o número da presente 
Concorrência Pública, a saber: 
 

Envelope nº. 01 – Documentos 
Prefeitura Municipal de Mairinque  
Empresa: 
Concorrência Pública n.º 004/2019 – CONCESSÃO NÃO 
ONEROSA DE IMÓVEL PÚBLICO, LOCALIZADO NA 
AVENIDA ANTÔNIO DE OLIVEIRA SANTOS, COM ÁREA 
DE TERRENO DE 3.815,50 M² E GALPÃO DE 815,25 M², 
AVALIADO EM R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil 
reais), conforme plantas, memorial descritivo e avaliação 
constantes do Anexo I. 
Encerramento – 10:00 horas do dia 15/10/2019. 
 
Envelope n.º 02 – Proposta 
Prefeitura Municipal de Mairinque  
Empresa: 
Concorrência Pública n.º 004/2019 – CONCESSÃO NÃO 
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ONEROSA DE IMÓVEL PÚBLICO, LOCALIZADO NA 
AVENIDA ANTÔNIO DE OLIVEIRA SANTOS, COM ÁREA 
DE TERRENO DE 3.815,50 M² E GALPÃO DE 815,25 M², 
AVALIADO EM R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil 
reais), conforme plantas, memorial descritivo e avaliação 
constantes do Anexo I. 
Encerramento – 10:00 Horas do dia 15/10/2019. 

 
8.1.1. A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para 
desclassificação do licitante que poderá inserir as informações faltantes no ato da 
entrega. 
 
8.1.2. Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope B – Habilitação antes do 
envelope A – Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes ou 
mesmo havendo, por um lapso, será aquele novamente lacrado sem análise de seu 
conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes não sendo motivo de inabilitação. 
 
9.  DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES  
 
9.1.  O Envelope “A” – HABILITAÇÃO deverá conter a documentação de que trata o 
Anexo V deste Edital. 
  
9.2. O Envelope “B” – PROPOSTA, deverá conter o Proposta do licitante, de acordo 
com o disposto no item 10. 
  
 
10. DO ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA 
 
(OBS. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 com as alterações da Lei 
Complementar 147/14, SERÁ DADA PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA 
AS MICRO EMPRESAS (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) DESDE 
QUE DEVIDAMENTE COMPROVADA ESSA SITUAÇÃO NA FORMA DA LEI) 
 
10.1 - A proposta deverá ser preenchida, devidamente assinada, com identificação clara 
do subscritor, em envelope fechado e indevassável, em obediência aos elementos 
contidos neste edital, e não deverá conter rasuras, emendas ou entrelinhas, nem 
tampouco vantagens não previstas no Edital. Nela deverão estar contidos, conforme 
artigo 6º da Lei Municipal nº 2.728/2008: 
 
a – Aproveitamento de mão de obra local em número de empregados; 
b – Valor do recolhimento de impostos no Município; 
c – Menor impacto ambiental com a instalação da indústria; 
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d – Número de benefícios sociais aos empregados; 
e – Indice de liquidez financeira apurado no balanço anual; 
f – Início de produção e funcionamento da empresa; 
g – Segurança do Trabalho;  
 
10.1.1 As letras “a”, “b” e “c” são obrigatórias e a ausência de qualquer um deles 
importará em desclassificação do certame. Os demais quesitos são facultativos e 
somente terão influência na classificação geral. 
 
10.2 – A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante o prazo de 
validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega das propostas. 
 
10.3 A proposta deverá conter informações firmes e precisas, sem alternativas ou 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 
10.4 O critério de julgamento das propostas será o de MELHOR OFERTA, conforme 
a soma dos pesos atribuídos aos quesitos “a” à “f” do item 10.1, satisfeitos todos os 
termos estabelecidos neste ato convocatório. 
 
10.5 Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 
           
10.5.1 Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação 
aplicável;  
 
10.5.2 Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidade ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento; 
 
10.5.3 Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 
estabelecidas neste edital; 
 
10.6 – Não se admitirá proposta que apresente valor simbólico, irrisório ou zero, ou 
mais de um preço para o fornecimento. 
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA HABILITAÇÃO 
 
11.1 Em todas as hipóteses referidas nos itens do Anexo V, não serão aceitos protocolos 
e nem documentos com prazo de validade vencido. 
 
11.2 Se houver impossibilidade de apresentação de qualquer documento por motivo de 
greve do órgão emissor, apresentar declaração em papel timbrado da empresa licitante, 
assinado por seu representante legal, de que não está em débito com o referido órgão e 
que, finda a greve, se compromete a apresentar o documento atualizado, para fins de 
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direito, independentemente da fase em que se encontrar o processo licitatório, 
sujeitando-se, no caso de não apresentação, às penalidades legais. 
 
11.3 – Será INABILITADA a licitante que: 
 
11.3.1. Declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir estando 
sujeito às penalidades previstas no item 18 do edital sem prejuízo do disposto no Art. 90 
da Lei 8666/93 e alterações posteriores.  
 
11.3.2. Não apresentar da documentação exigida para habilitação; 
 
11.3..3. Apresentar documentos com prazo de validade vencido; 
 
11.3..4. Substituir documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento 
de certidão; 
 
12 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
12.1. No local, dia e hora designados no preâmbulo deste edital, na presença dos 
licitantes ou de seus representantes e demais pessoas que desejarem assistir ao ato, a 
Comissão Permanente de Licitações iniciará os trabalhos, examinando os envelopes 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA, os quais serão rubricados pelos seus membros e 
licitantes ou seus representantes credenciados, procedendo, a seguir, a abertura do 
envelope DOCUMENTAÇÃO; 
 
12.1.1 Os documentos contidos nos Envelopes nº 01 – Documentação serão examinados 
e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, bem como, pelos 
proponentes ou seus representantes credenciados; 
 
12.1.2 Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do Envelope nº 
01 – Documentação, através dos credenciados para tanto, sendo inserida em ata, a 
pedido das partes, toda e qualquer observação ou declaração pertinente, a qual será 
assinada pelos membros da Comissão e licitantes ou seus credenciados; 
 
12.1.3 Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a 
mesma será suspensa, publicando-se o resultado no órgão de imprensa Oficial do 
Estado, para o conhecimento de todos os participantes; 
 
12.1.4. Eventuais falhas ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser sanadas na sessão pública de processamento da Concorrência Pública, até a 
decisão sobre a habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico 
hábil de informações; 
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12.1.5. A verificação será certificada pela Presidente da CPL e deverão ser anexados 
nos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 
impossibilidade devidamente justificada; 
 
12.1.6. A Administração não se responsabilizará por eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 
inabilitada; 
 
12.1.7 Poderá a Presidente da Comissão Permanente de Licitação determinar o 
prosseguimento dos trabalhos com a abertura do "ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA", 
se à sessão comparecerem todos os interessados e manifestarem expressa renúncia ao 
direito de interposição de recurso, devidamente consignado em ata; 
 
12.1.7.1- Manifestada a intenção de interpor recurso por qualquer dos interessados 
presentes ou, não se fazendo representar todos os interessados, os trabalhos serão 
suspensos até final decisão da fase recursal, na forma prevista neste edital; 
 
12.1.8 Os envelopes PROPOSTA, das proponentes inabilitadas, ficarão à disposição das 
mesmas, após a publicação do resultado na Imprensa Oficial do Estado, e, decorrido o 
prazo para interposição de recurso ou julgado, se for o caso, este. 
 
12.2- ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA: 
 
12.2.1 Os envelopes PROPOSTA das empresas habilitadas serão abertos no local 
mencionado no preâmbulo do edital, após o resultado da fase de habilitação, se houver 
desistência expressa de interposição de recursos, feita pelas proponentes, ou após 
decorrido o prazo para interposição de recursos ou julgados interpostos, cuja data e 
horário será comunicado através da Imprensa Oficial do Estado; 
 
12.2.2 Uma vez aberta as propostas, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, não 
sendo admitidas providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as 
ofertas apresentarem em relação as exigências e formalidade previstas no edital; 
 
12.2.3 As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitações, bem como, pelos proponentes ou seus representantes 
presentes, e será procedida a sua leitura; 
 
12.2.4 Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura de Envelope nº 
02 – PROPOSTA, através dos credenciados para tanto, devendo toda e qualquer 
declaração pertinente constar em ata, que será assinada pelos membros da Comissão e 
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pelos proponentes; 
 
12.2.5 Se o julgamento não puder ser realizado durante a sessão de abertura, a sessão 
será encerrada, sendo o resultado publicado através da Imprensa Oficial do Estado; 
 
12.3 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DE PROPOSTA: 
 
12.3.1- Aos quesitos elencados no item 10.1 serão atribuídos os seguintes pesos: 
Quesito a – peso 5; 
Quesito b – peso 5; 
Quesito c – peso 4; 
Quesito d – peso 3; 
Quesito e – peso 2; 
Quesito f – peso 2;  
Quesito g – peso 1.  
 
12.3.2- Após o exame das propostas, a Comissão fará a classificação das mesmas, 
mediante aplicação da fórmula (Quesito “a” x 5)+( Quesito “b” x 5)+( Quesito “c” x 
4)+( Quesito “d” x 3)+(Quesito “e” x 2)+( Quesito “f” x 2)+( Quesito “g” x 1), 
declarando-se vencedora a licitante que obtiver a MELHOR OFERTA pela obtenção 
do maior número de pontos.  
 
12.3.3- A classificação se fará pela ordem crescente de pontos; 
 
12.3.4 - No caso de empate a classificação se fará por sorteio, que será realizado em ato 
público, conforme disposto no § 2 do art. 45 da Lei 8.666/93; 
 
12.3.5 – Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada, conforme as disposições do artigo 44 e 45 da Lei 
Complementar 123/2006; 
 
12.5.2- Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, escoimadas das 
causas que ensejaram a desclassificação; 
 
13. DOS RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
13.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para a 
apresentação de razões, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 
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do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
13.1.1. – As razões de recurso e eventuais contrarrazões deverão ser protocoladas junto 
ao Departamento de Licitações, no Prédio do Paço Municipal da Prefeitura Municipal 
de Mairinque.  
 
13.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 
decadência do direito ao recurso, e consequente, adjudicação do objeto do certame pela 
Comissão Permanente de Licitação à licitante vencedora e encaminhamento do processo 
à autoridade competente para homologação. 
  
13.3. Interposto o recurso, a Presidente da CPL poderá reconsiderar sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente com informações à autoridade competente. 
 
13.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 
 
13.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
13.6. A adjudicação será feita de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos 
neste Edital. 
 
 
14. PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO TERMO DE 
CONTRATO 
 
14.1 O adjudicatário deverá firmar o Termo de Contrato, no prazo de cinco (05) dias 
corridos da data em que for convocado, sob pena de perda do direito da contratação, 
conforme previsto no artigo 64 da Lei Federal nº. 8.666/93; 
 
14.2 No ato da assinatura do contrato a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar 
declaração atestando que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, 
ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 
 
14.3 Contados 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, a CONCESSIONÁRIA deverá 
submeter à Prefeitura Municipal projeto minucioso da empresa a ser instalada, 
acompanhado de todas as informações necessárias à aferição dos quesitos especificados, 
bem como a data prevista para início de suas atividades.  
 
15. DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 
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15.1.Para determinação do valor total do contrato a ser celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Mairinque e a empresa CONCESSIONARIA, será utilizado o valor 
avaliado do imóvel, qual seja, R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) para 
Concessão Administrativa de uso de bem público dominial. 
 
16. OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 
 
16.1. A Contratante obrigar-se-á a: 
 
16.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 
 
16.1.2 Designar servidor responsável para proceder aos recebimentos do objeto 
contratado ou rejeitá-lo; 
 
16.1.3 Aplicar a CONCESSIONÁRIA as penalidades regulamentares e contratuais 
cabíveis; 
 
17. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 
 
17.1. A CONCESSIONÁRIA obrigar-se-á a cumprir o que se segue: 
 
17.1.1 Ocupar o imóvel objeto da concessão e iniciar suas atividades no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da assinatura do contrato, cujo prazo pode ser prorrogado por 
razões justificadas pela concessionária e a critério da Administração Municipal; 
 
17.1.2 Efetuar manutenção periódica nos termos previsto no edital e respectiva 
proposta, zelando pela integridade do bem público concedido; 
 
17.1.3 Responsabilizar-se administrativa, trabalhista, civil e criminalmente pela 
operação e atividades desenvolvidas no imóvel objeto da concessão; 
 
17.1.4 Indicar preposto para tratar de assuntos relacionados ao objeto do contrato, com 
especificações dos poderes de decisão imediata; 
 
17.1.5 Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados 
e/ou subcontratados, quando nas dependências do imóvel objeto da concessão; 
 
17.1.6 Manter durante toda a vigência do Contrato, as mesmas condições da habilitação; 
 
18. PENALIDADES 
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18.1. Sem prejuízo do disposto no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
CONCESSIONÁRIA ficará sujeita às seguintes penalidades, sempre assegurada a 
oportunidade de ampla defesa e contraditório, sendo respeitado o procedimento previsto 
em lei e a proporcionalidade das sanções: 
 
18.1- advertência; 
 
18.2- multa, até o limite de 20% do valor contratual inicial; 
 
18.2.1- Pela recusa injustificada em assinar o Termo de contrato ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo de em que foi convocado – multa compensatória de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da concessão, inaplicável aos licitantes convocados nos termos 
do parágrafo 2º do artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
18.2.2- Em caso de atraso injustificado no início das atividades empresariais, a 
CONCESSIONÁRIA estará sujeita à multa de 0,5% (meio por cento) do valor do 
contrato por dia de atraso; 
 
18.2.3- Para o caso de inadimplência parcial, a CONCESSIONÁRIA estará sujeita a 
multa administrativa de 5% (cinco por cento) sobre o valor originalmente contratado. 
 
18.2.4- Para o caso de inadimplência total, a CONCESSIONÁRIA estará sujeita a multa 
administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor originalmente contratado. 
 
18.2.5- Demais infrações cometidas por este contrato: multa de 5% do valor 
originalmente contratado, a qual incidirá especificamente por cada infração. 
 
18.2.6- O simples pagamento da multa não eximirá as partes da obrigação de sanar a 
falha ou irregularidade a que deu origem. 
 
18.3- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a administração pública por prazo de dois até (02) anos; 
 
18.4- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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19. DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL 
 
Anexo I –  Memorial Descritivo, Plantas e Avaliação do Imóvel; 
Anexo II –  Carta Credencial; 
Anexo III – Declaração – Cumpre as condições de participação; 
Anexo IV – Declaração – Empresa ME e EPP; 
Anexo V – Documentos Habilitação; 
Anexo VI – Declaração Recolhimento de tributos estaduais e federais; 
Anexo VII – Declaração Recolhimento de tributos municipais; 
Anexo VIII – Declaração menor de 18 anos; 
Anexo IX – Declaração ausência de impedimento; 
Anexo X – Proposta; 
Anexo XI – Modelo de Atestado de Visita Técnica; 
Anexo XII - Minuta do contrato; 
Anexo XIII – Termo de Notificação e Declaração de Ciência.  
 
 
20. DA REVERSIBILIDADE DOS BENS 
 
20.1 Revertem ao poder Concedente, gratuitamente e automaticamente, na extinção da 
concessão, todas as benfeitorias que não puderem ser levantadas, sem direito a qualquer 
indenização, nos termos previstos neste contrato; 
 
20.2 Para os fins previstos no item anterior, a CONCESSIONÁRIA entregará os bens 
reversíveis em perfeitas condições de operacionalidade, utilização e manutenção, sem 
prejuízo do normal desgaste resultante do seu uso, e livres de ônus ou encargos, de que 
tipos forem. 
 
20.3 Ocorrendo a dissolução ou liquidação da CONCESSIONÁRIA, não poderá ser 
procedida a partilha do respectivo patrimônio social sem que o Poder Concedente ateste, 
por meio de auto de vistoria, que os bens reversíveis encontram-se livres de ônus, ou 
sem que mostre assegurado o pagamento de quantias devidas, ao Poder Concedente, a 
título de indenização ou a qualquer outro título. 
 
20.4 Na extinção da concessão será procedida uma vistoria dos bens públicos e 
reversíveis que o integram, e lavrado um “Termo de Devolução e Reversão dos Bens” 
sob posse da CONCESSIONÁRIA ou integrados à concessão, com a indicação 
detalhada do estado de conservação dos mesmos, de acordo com laudo a ser elaborado 
por perito escolhido de comum acordo entre as partes, dentre profissionais de reputação 
ilibada e reconhecida capacidade técnica. 
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21. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1 Poderá haver entrega de envelopes via postal; 
 
21.2 Cada licitante deverá ser representado por apenas uma pessoa em cada sessão, não 
se admitindo que uma mesma pessoa represente mais de um interessado. 
 
21.3 A Prefeitura Municipal de Mairinque se reserva no direito de somente conceder o 
imóvel ao adjudicatário se o mesmo comprovar, por ocasião da contratação, que está em 
dia com todas as suas obrigações legais, fiscais e com Seguridade Social, situação que 
deverá manter durante todo o prazo contratual. 
 
21.4 As licitantes poderão obter junto a Divisão de Licitações, com endereço indicado 
no preâmbulo deste edital, à partir do dia 11 de setembro de 2019, de segunda  a sexta-
feira das 9h às 16h, 01 (um) único exemplar da pasta contendo este EDITAL e 
elementos que o integram. 
 
21.5 Serão destruídos os envelopes “Proposta de Preço” dos licitantes desclassificados 
que não retirarem os seus, em até 30 (trinta) dias da data de publicação da 
homologação/adjudicação do certame pertinente, no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, exceto aqueles cujos procedimentos licitatórios estiverem sob apreciação 
judicial. 
 
21.6 As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Prefeitura Municipal de Mairinque não será, em nenhum caso, responsável 
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório.  
 
21.7 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 
desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, o 
a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  
 
21.8 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.  
 
21.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e encerram os prazos em dias de expediente 
na Prefeitura Municipal de Mairinque.  
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21.10 É facultada a Comissão, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada à inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar no ato 
da sessão pública.  
 
21.11 As licitantes intimadas para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão 
fazê-lo no prazo determinado pela Comissão, sob pena de desclassificação/ inabilitação.  
 
21.12 O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta.  
 
21.13 As normas que disciplinam esta Concorrência Pública serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o 
interesse público da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
21.14 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às 
licitantes por qualquer meio que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 
publicação na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.  
 
21.15 A simples participação da licitante nesta licitação implicará a aceitação de todos 
os termos e condições deste Edital.  
 
21.16 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação ao contrário da Comissão. 
 
E para que ninguém alegue ignorância, vai o presente edital fixado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Mairinque, no lugar de costume, bem como publicada no 
Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação regional, conforme determina 
o artigo 21, incisos II e III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
 

Mairinque, 10 de setembro de 2019. 
 
 

 
_________________________________ 

 
OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
 

MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTAS E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1-ALECERCES: São de sapatas, estacas, vigas baldrames, em concreto armando, 
ferragem diâmetro 12mm. 
 
2-PAREDES: São blocos de concreto com espessuras de acordo com a planta, assentes 
com argamassas de cal, cimento e areia na propriedade 1:4:12 
 
3-REVESTIMENTO INTERNO: Chapisco, emboço e reboco com cal areaia na 
propriedade de 1:3 em todos os compartimentos e azulejados até 2,00 ms de altura nos 
WC. 
 
4-A) REVESTIMENTO EXTERNO (Portaria): Chapisco, emboço, com cal, areia e 
cimento na propriedade de 1:4:12 em toda a residência e muros. 
 
B) REVESTIMENTO EXTERNO (Galpão): Pintura completa, com blocos de 
concreto à vista. 
 
5-A) ESTRUTURAS (Portaria): Toda estrutura necessária é de concreto armado. 
 
B) ESTRUTURAS (Galpão): Estrutura com blocos de concreto com gráutes. 
 
6-A) TELHADOS (Portaria): Telhas de fibrocimento apoiadas em estruturas de pré 
moldade. 
 
B) TELHADO (Galpão): Telhas metálicas apoiada em estruturas metálicas. 
 
7-FORRO (Portaria): São de laje pré fabricada, com acabando em chapisco. 
 
8-ESQUADRIAS: Ferro. 
 
9-PORTAS: São de ferro, e suas dimensões estão descritas em legenda nas plantas de 
prefeitura ou de execução.  
 
10- PISO: Cimento queimado em áreas comuns, WC com piso cerâmico.  
 
11-INSTALAÇÕES ELETRICAS: Foi realizadas, atendendo as normas da 
concessionária local, CPFL. 
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12- INSTAÇÕES HIDRAULICAS: São de PVC, tendo 1 reservatório de 20.000 litros 
provida de torneira para tanque, filtro, pia, sanitários,  etc. O esgoto foi ligado na rede 
publica sendo inspeção e de gorduras. A rede de aguas pluviais são coletadas para a 
sarjeta conforme o projeto hidráulico. Atendendo as normas da concessionária local. 
 
 13-PINTURA: Foi realizada o emassamento utilizando-se massa corrida, nos pontos 
necessários e pintura látex, em duas demãos interno e externo.  
 
14-PASSEIO: Execução de passeio em concreto em torno do prédio, com pedrisco e 
grama no restante do terreno. 
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PLANTA 
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AVALIAÇÃO DO IMÓVEL  
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ANEXO II 
 

CARTA CREDENCIAL 
 

 
Local, _______________________de_________________de 2019 
 
 
 
À Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Prezados Senhores, 
 

 
O abaixo assinado,______________________________,  portador da cédula de 
identidade RG nº ___________,  emitida por (ou equivalente para estrangeiro), na 
qualidade de responsável legal pela proponente ___________________, vem, pela 
presente, informar a Vªs Sªs que o senhor _______________________, portador da cédula 
de identidade RG nº___________, emitida por (ou equivalente para estrangeiro),  é a 
pessoa autorizada por nós  para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da 
documentação de habilitação e propostas de preços, bem como assinar atas e demais 
documentos a que se referir a licitação em epígrafe. 
 
 

Atenciosamente, 
 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 
(cédula de identidade, número e órgão emissor) 

 
 

Obs:  firma reconhecida do representante legal 
Deverá ser entregue fora dos envelopes 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO  

CUMPRIMENTO REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 
 
 
 
 

 
 
 
A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta declarar que 
não está enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação. 

 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 

Assinatura do sócio/proprietário 
Representante legal 
Carimbo da empresa 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO  

EMPRESA ENQUADRADA COMO ME E EPP 
 
 
 
 
 
 
A _______(nome da licitante)________________, qualificada como microempresa (ou empresa 
de pequeno porte) por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº _____________, com 
sede à ______________________, declara para os devidos fins de direito que pretende ter 
preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 
 
 
 
 

 
_______(Local)___________, _____(data)____________ 

 
 
 

___________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal) 
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ANEXO V 

 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 
 
1.Os documentos de habilitação necessários para o presente certame serão os seguintes: 
 
1.1 Prova do capital social da empresa; 

 
1.2 Prova de idoneidade moral e financeira mediante atestados firmados por três 
fornecedores e por dois estabelecimentos bancários; 
 

1.3 Prova de regularidade de INSS; 
 
1.4 Prova de regularidade com o FGTS; 
 
1.5 Prova de regularidade com o ICMS  
 
1.6 Certidão negativa expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
 
1.7 Certidão negativa expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN; 
 
1.8 Cópia autêntica dos últimos três balanços; 
 
1.9 Certidões negativas de protesto de títulos da licitante e dos seus proprietários e/ou 
sócios diretores, a serem expedidas pelos Cartórios da Comarca em que a licitante tenha 
sede, das Comarcas em que a licitante tenha filiais e domicílio dos proprietários e ou 
sócios diretores; 
 
1.10 Cópia autêntica do contrato social e de todas as alterações até a data da 
apresentação das propostas; 
 
1.11 Declaração comprometendo-se a recolher os tributos federais e estaduais a que 
estiver obrigada (Anexo VI); 
 
1.12 Declaração comprometendo-se a recolher no Município todas e quaisquer 
contribuições de natureza previdenciária ou social (Anexo VII); 
 
1.13 Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) 
menor(es) de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
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14(quatorze) anos, nos termos do artigo7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e 
artigo27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme modelo Anexo VIII; 
 
1.14 Declaração da empresa que não está impedida de participar de licitações ou 
contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada 
inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos 
termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou 
circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a 
eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, nos termos disposto no§2º, 
do artigo 32, da Lei Federal nº.8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 
9.854, de 27 de outubro de1999, conforme modelo no Anexo IX. 
 
2. DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS À DOCUMENTAÇÃO: 
 
2.1 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 
 
2.1.1 As microempresas e empresa de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
 
2.1.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 
será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, 
para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 
2.1.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 2.1.2 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar 
os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 
Federal nº. 10.520/02; 
 
2.2 A documentação exigida poderá será presentada na via original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada em cartório, por publicação em órgão da imprensa oficial 
ou por servidor público (exceto quando expresso no documento, a obrigatoriedade da 
apresentação no original); 
 
2.3 Os documentos que dependem de prazo de validade e que não contenham prazo de 
validade especificado no próprio corpo, em lei ou neste edital, devem ter sido expedidos 
no máximo até 180 (cento e oitenta) dias anteriores à abertura da proposta. 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO 
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS E FEDERAIS 

 
 
 

 
 
 
 

 
A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta declarar que se 
compromete a recolher todos os tributos federais e estaduais a que estiver obrigada na 
execução das atividades empresariais a serem instaladas no imóvel concedido pela 
Prefeitura Municipal de Mairinque.  

 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 

Assinatura do sócio/proprietário 
Representante legal 
Carimbo da empresa 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO 
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

 
 
 

 
 
 
 

 
A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta declarar que se 
compromete a recolher no Município todas e quaisquer contribuições de natureza 
previdenciária ou social a que estiver obrigada na execução das atividades empresariais a 
serem instaladas no imóvel concedido pela Prefeitura Municipal de Mairinque.  

 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 

Assinatura do sócio/proprietário 
Representante legal 
Carimbo da empresa 
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO 
INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA 

 
 
 
 
............................................................., inscrito no CNPJ nº. ........................... e 
Inscrição Estadual   nº.   ........................,   por   intermédio   de   seu   representante   
legal   o (a) Sr.   (a) ..................................................................,    portador (a) da Carteira 
de Identidade nº. ................................ e inscrito no CPF nº. 
.....................................DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, 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 ( ). 
 
 
 
 
 

............................................................... 
(data) 

 
 
 
 

...............................................................  
(representante legal) 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO 
INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 
 
............................................................., inscrito no CNPJ nº. ........................... e 
Inscrição Estadual nº.  .................................., por intermédio de seu representante legal o 
(a) Sr . (a) ..................................................................,    portador (a) da Carteira    de    
Identidade    nº. ................................ e inscrito no CPF nº. 
......................................DECLARA, para fins do disposto no § 2º, do artigo 32, da Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a 
Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder 
Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação 
em vigor ou da Concorrência Pública, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que 
possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação 
que deste procedimento possa ocorrer. 
 
 
 
 

............................................................... 
(data) 

 
 
 
 

...............................................................  
(representante legal) 
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ANEXO X 
 

PROPOSTA  
 
 
 
A Prefeitura Municipal de Mairinque  
A/C Comissão Permanente de Licitações  
Ref: Concorrência nº 004/2019 
 
 
Prezados Senhores: 
 
A (nome da empresa) , inscrita no CNPJ/MF sob o nº (número) ,com sede à (endereço), 
no município de (nome do município) , formaliza abaixo proposta de oferta para outorga 
exclusiva mediante CONCESSÃO NÃO ONEROSA DE IMÓVEL PÚBLICO, 
LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO DE OLIVEIRA SANTOS, COM ÁREA DE 
TERRENO DE 3.815,50 M² E GALPÃO DE 815,25 M², AVALIADO EM R$ 1.300.000,00 
(um milhão e trezentos mil reais), conforme exigências e condições  estabelecidas no      
Edital de Concorrência Pública nº 004/2019 e  seus anexos, juntando documentos 
comprobatórios dos valores apresentados por quesito. 
 

QUESITO VALOR 
a – Aproveitamento de mão de obra local em número de 
empregados 

 

b – Valor do recolhimento de impostos no Município;  
c – Impacto ambiental com a instalação da indústria;  
d – Número de benefícios sociais aos empregados;  
e – Indice de liquidez financeira apurado no balanço anual;  
f – Início de produção e funcionamento da empresa;  
g – Segurança do Trabalho;  
 

 

 
 
 

............................................................... 
(data) 

 
 

...............................................................  
(representante legal) 
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ANEXO XI 

 
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
 
Ref: Concorrência nº 004/2019 
 
Atesto para os devidos fins que a empresa abaixo identificada realizou a vistoria das 
instalações e do local onde os serviços serão realizados. 
 
 
Nome da empresa:    
 
CNPJ:    
 
Nome do Representante:    
 
RG do Representante n°.:   
 
Endereço:    
 
Telefone:    
 
E-mail:    
 
Local vistoriado:    
 
 
 

  ,  de  de  . 
 
 

 
 

Nome e assinatura do servidor da Prefeitura 
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ANEXO XII 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 
CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA NÃO ONEROSA DE 
IMÓVEL PÚBLICO, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO DE OLIVEIRA 
SANTOS, COM ÁREA DE TERRENO DE 3.815,50 M² E GALPÃO DE 815,25 
M². 
 
 
Processo n° 7047/2019-1 
Concorrência nº 004/2019 
Contrato nº .......... 
 
 
Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas e ao final assinadas, sendo, de 
um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº. 45.944.428/0001-20, com sede na Av. Lamartine 
Navarro, n.º 514, Centro, Mairinque - SP, representado neste ato por seu Prefeito, Sr. 
Ovidio Alexandre Azzini, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.509.975-8 e do 
CPF n. º 122.573.988/82; doravante designada simplesmente CONCEDENTE e de 
outro lado, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ sob o nº. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xx, 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, representado por xxxxxxxxxxxxxxxx, RG nº. 
xxxxxxxxxxxxx, CPF nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante designada simplesmente 
CONCESSIONÁRIA, tem entre si , justo e avençado, a celebração do contrato que se 
regerá pelas disposições das leis nº 8987/95, 8666/93 e alterações posteriores, o artigo 
96 da Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 2728/08, nos termos do edital e seus 
anexos, demais normas pertinentes e pelas seguintes cláusulas e condições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – O presente Contrato tem por objeto a 
outorga exclusiva a título gratuito, para Concessão Administrativa de uso de imóvel 
público, localizado na Avenida Antônio de Oliveira Santos, com área de terreno de 
3.815,50 m² e galpão de 815,25 m², conforme detalhamento e  condições estabelecidas 
no Anexo I – Memorial Descritivo e proposta apresentada pela licitante vencedora da 
Concorrência Pública nº 004/2019. 
 
CLAÚSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR – A 
presente contratação obedecerá ao estipulado neste contrato, bem como às disposições 
constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o processo administrativo 
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nº 7047/2019, da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, e que, 
independentemente de transcrição, fazem parte integrante deste Contrato: 
a) Edital de Concorrência nº 004/2019; 
b) Documentos de habilitação e de classificação apresentados pela licitante Contratada 
na Concorrência nº 004/2019 em   de  de  ; 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – DA LICITAÇÃO – A outorga exclusiva a título gratuito, para 
Concessão Administrativa de uso de imóvel público, localizado na Avenida Antônio de 
Oliveira Santos, com área de terreno de 3.815,50 m² e galpão de 815,25 m² foi objeto de 
licitação sob a modalidade de Concorrência Pública sob nº 004/2019, edital sob nº 
056/2019; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA – O Contrato terá como termo inicial de 
vigência a data de sua publicação na impresa oficial e vigerá pelo prazo de 30 (trinta) 
anos, sem possibilidade de renovação. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO – A execução do 
Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante indicado pela 
CONCEDENTE. 
 
§ 1º - A fiscalização será exercida no interesse da CONCEDENTE, e não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, inclusive perante terceiros, por 
quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do 
Poder Público ou de seus agentes prepostos. 
 
§ 2º - A CONCEDENTE reserva-se ao direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto 
contratado, caso esteja em desacordo com o constante do presente contrato, bem como 
do Edital de Concorrência nº 004/2019 e demais elementos constantes do processo 
administrativo nº 7047/2019; 
 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE: 
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 
II – designar servidor responsável para proceder aos recebimentos do objeto contratado 
ou rejeita-lo; 
III – aplicar a CONCESSIONÁRIA as penalidades regulamentares e contratuais 
cabíveis; 
 
CLÁSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA: 
 
I- Ocupar o imóvel objeto da concessão e iniciar suas atividades no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da assinatura do contrato, cujo prazo pode ser prorrogado por 
razões justificadas pela concessionária e a critério da Administração Municipal; 
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II- Efetuar manutenção periódica nos termos previsto no edital e respectiva proposta, 
zelando pela integridade do bem público concedido; 
 
III- Responsabilizar-se administrativa, trabalhista, civil e criminalmente pela operação e 
atividades desenvolvidas no imóvel objeto da concessão; 
 
IV- Indicar preposto para tratar de assuntos relacionados ao objeto do contrato, com 
especificações dos poderes de decisão imediata; 
 
V- Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e/ou 
subcontratados, quando nas dependências do imóvel objeto da concessão; 
 
VI- Manter durante toda a vigência do Contrato, as mesmas condições da habilitação; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DO CONTRATO – O presente contrato de 
concessão administrativa de uso de bem público dominial, conforme prevê o item 15.1. 
do edital, tem o valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais); 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES - Sem prejuízo do disposto no artigo 
87 da Lei Federal nº 8.666/93, a CONCESSIONÁRIA ficará sujeita às seguintes 
penalidades, sempre assegurada oportunidade de ampla defesa e contraditório, sendo 
respeitado o procedimento previsto em lei e a proporcionalidade das sanções: 
 
I- advertência; 
 
II- multa, até o limite de 20% do valor contratual inicial; 
 
III- Pela recusa injustificada em assinar o Termo de contrato ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo de em que foi convocado – multa compensatória de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da concessão, inaplicável aos licitantes convocados nos termos 
do parágrafo 2º do artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
IV- Em caso de atraso injustificado no início das atividades empresariais, a 
CONCESSIONÁRIA estará sujeita à multa de 0,5% (meio por cento) do valor do 
contrato por dia de atraso; 
 
V- Para o caso de inadimplência parcial, a CONCESSIONÁRIA estará sujeita a multa 
administrativa de 5% (cinco por cento) sobre o valor originalmente contratado. 
 
VI- Para o caso de inadimplência total, a CONCESSIONÁRIA estará sujeita a multa 
administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor originalmente contratado. 
 
VII- Demais infrações cometidas por este contrato: multa de 5% do valor originalmente 
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contratado, a qual incidirá especificamente por cada infração. 
 
VIII- O simples pagamento da multa não eximirá as partes da obrigação de sanar a falha 
ou irregularidade a que deu origem. 
 
IX- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a administração pública por prazo de até dois (02) anos; 
 
X- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RECISÃO - O contrato poderá ser reincidido pelos motivos 
especificados nos artigos 77 e 78 da lei nº 8666/93 e alterações posteriores, bem como 
se a CONCESSIONÁRIA suspender suas atividades no imóvel concedido por mais de 
03 (três) meses initerruptos ou por mais de 06 (seis) meses em períodos alternados; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO – O contrato de Concessão poderá ser 
extinto por qualquer das causas elencadas na Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REVERSIBILIDADE DOS BENS - 
Revertem ao poder Concedente, gratuitamente e automaticamente, na extinção da 
concessão, todos os bens que se enquadrem nos termos previstos neste contrato. 
 
I– Para os fins previstos no item anterior, a concessionária entregará os bens reversíveis 
em perfeitas condições de operacionalidade, utilização e manutenção, sem prejuízo do 
normal desgaste resultante do seu uso, e livres de ônus ou encargos, de que tipos forem.  
 
II– Ocorrendo a dissolução ou liquidação da concessionária, não poderá ser procedida a 
partilha do respectivo patrimônio social sem que o Poder Concedente ateste, por meio 
de auto de vistoria, que os bens reversíveis encontram-se livres de ônus, ou sem que 
mostre assegurado o pagamento de quantias devidas, ao Poder Concedente, a título de 
indenização ou a qualquer outro título. 
 
IV– Na extinção da concessão será procedida uma vistoria dos bens públicos e 
reversíveis que o integram, e lavrado um “Termo de Devolução e Reversão dos Bens” 
sob posse da CONCESSIONÁRIA ou integrados à concessão, com a indicação 
detalhada do estado de conservação dos mesmos, de acordo com laudo a ser elaborado 
por perito escolhido de comum acordo entre as partes, dentre profissionais de reputação 
ilibada e reconhecida capacidade técnica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO – Para dirimir todas as questões 
oriundas do presente Contrato, será eleito o Foro da Comarca de Mairinque, Estado de 
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São Paulo. 
 
E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o 
presente Contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em três vias de 
igual teor e forma, pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 
 
 

Mairinque, XX de XXXX de 2019. 
 
 
 

_______________________________________ 
Ovidio Alexandre Azzini 

Prefeito Municipal 
 
 

_______________________________________ 
CONTRATADA 

 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
Nome: Nome: 
RG: RG: 
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ANEXO XIII 
 

TERMO DE CIÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 
 
 
CONCEDENTE: _________________________________________________ 
CONCESSIONÁRIA: __________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________ 
OBJETO: _______________________________________________________ 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) ________________________________________ 
 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1.Estamos CIENTES de que: 
a)o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b)poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 
Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o 
estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c)além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, 
conforme regras do Código de Processo Civil; 
d)Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
2.Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a)O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b)Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
Pela CONCEDENTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela CONCESSIONÁRIA: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Advogado: 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 
eletrônico. 
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 
CONCEDENTE: 
CNPJ Nº: 
CONCESSIONÁRIA: 
CNPJ Nº: 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 
DATA DA ASSINATURA: 
VIGÊNCIA: 
OBJETO: 
VALOR (R$): 
 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitação, 
em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo 
administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, e serão remetidos quando requisitados: 
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 
custos unitários: 
e) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, 
de acordo com o respectivo cronograma; 
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi 
contemplado em suas metas; 
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 
 

LOCAL e DATA: 
 

RESPONSÁVEL: 
(nome, cargo, e-mail e assinatura) 


