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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019 
 

 
Objeto: Concessão onerosa de uso de espaços físicos destinados à exploração 
comercial de “boxes” no Mercado Novo. 

RECIBO 

 
A Empresa__________________________________________________ 

CNPJ n°. __________________________, retirou Edital de Pregão nº. 

_________________/_______ e deseja ser informada de quaisquer 

alterações, respostas a esclarecimentos e impugnações pelo e-mail: 

__________________________. 

________________________, aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 
(Assinatura) 

 
 
 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PELO E-MAIL:licitacao@diamantina.mg.gov.br 
PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, 

QUANDO NECESSÁRIO. 
 

A COMUNICAÇÃO POR E-MAIL NÃO SUBSTITUI AS INTIMAÇÕES 
FEITAS POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS 

MINEIROS, NO ENDEREÇO: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 
Comissão Permanente de Licitação 

 

 
 

 

 
 

2

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 124/2019 
MODALIDADE: Concorrência Pública 
EDITAL N.º 001/2019  
 

 
O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ESTADO DO MINAS 

GERAIS, com sede no Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua da Glória, 
394 - Centro, nesta cidade, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, 
designada pelos Decretos nº 01, de 02 de janeiro de 2020, e nº 022, de 16 de janeiro 
de 2020, e de conformidade com a Lei nº 8.666/93, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA, para 
a outorga de CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇOS FÍSICOS DESTINADOS 
À EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE “BOXES” NO MERCADO NOVO, de acordo com as 
normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e obedecendo ao que 
dispõe a Lei Federal 8.666/93, Lei Orgânica do MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG e 
Decreto Municipal nº 283/2017. 
 
01 – DA LICITAÇÃO: 
 
1.1. OBJETO: O presente Edital tem por objeto a seleção de proposta que apresente 
maior oferta para a outorga de concessão de uso, a título oneroso, dos espaços 
físicos destinados à exploração comercial de “boxes” do Mercado Novo, 
conforme descrição e especificações constantes do Anexo I e Anexo II deste Edital. 
 

1.1.1. A Outorga será processada através do regime de concessão de uso 
onerosa, mediante contrato, pelo prazo de 10 (dez) anos, podendo, 
havendo interesse das partes, ser renovado por igual período. 

 
1.1.2. Os serviços deverão ser prestados em conformidade com a Lei e os atos 

normativos expedidos pelo Poder Concedente, que deverão ser 
considerados como cláusulas contratuais. 

 
1.1.3. Na hipótese de eventual conflito interpretativo, serão considerados os 

dispositivos dos seguintes documentos, na seguinte hierarquia: Lei, 
Decreto, Edital, Minuta de Contrato.  

 
1.1.4. Findo o prazo da concessão, a área reverterá ao patrimônio público 

municipal, com todas as suas benfeitorias, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem quaisquer ônus para o Município. 

 
1.2. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA. 
 
1.3. REGIME DE EXECUÇÃO: Concessão de Uso a título oneroso, nos termos da Lei 

Federal 8.666/93, artigo 80, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal e Decreto Municipal 
283/2017. 

        
1.4. TIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR OFERTA – representado pelo maior aluguel mensal 

ofertado pela concessão de uso da área. 
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1.4.1. VALOR MÍNIMO DO ALUGUEL MENSAL: R$ 30,00 (trinta reais) por 
metro quadrado, conforme Decreto Municipal 283/2017, já atualizado 
pelo IGPM. 

         
1.5. PRAZO DA CONCESSÃO: 120 (cento e vinte) meses, contados a partir da data de 

assinatura do contrato de permissão, podendo ser renovada e prorrogada, a critério 
do poder concedente, mediante celebração de termo aditivo. 

 
1.5.1. DO PAGAMENTO MENSAL: A empresa vencedora recolherá junto ao 

município, com vencimento até o quinto dia útil do mês subsequente ao 
vencido, o valor equivalente à área útil do box, conforme discriminadas no 
Anexo I do edital. 

 
1.5.2. DO REAJUSTE ANUAL: O valor será reajustado pelo índice IGPM ou outro 

índice governamental que venha substituir.  
 
1.6. LOCAL, DATA E HORÁRIO P/ RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTAS: O Envelope nº 01 - Documentos de Habilitação e o Envelope 
nº 02 - Proposta de Preços, deverão ser protocolados na Prefeitura do 
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA – Setor de Licitações da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão, sito à Rua da Glória, 394, Centro, até as 09:00 (nove 
horas) do dia 27 de agosto de 2020.  

 
1.7.  LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 
1.7.1.  LOCAL.....:  Rua da Glória, 394, Centro, Diamantina - MG 

                     Setor de Licitações. 
1.7.2.  DATA........:  27 de agosto de 2020. 
1.7.3.  HORÁRIO.:  às 09:00 horas. 

 
1.8 - DOS ANEXOS: 
 

Anexo I - Projeto Básico;  
Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;  
Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade; 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Sujeição às Condições estabelecidas no 

Edital; 
Anexo V - Modelo de Declaração de Não Existência de Trabalhadores Menores; 
Anexo VI - Modelo de Termo de Renúncia; 
Anexo VII - Minuta do contrato de Concessão de uso; 
Anexo VIII – Declaração de não parentesco; 
Anexo IX – Modelo de Proposta de Preços. 
 

02 – DA AQUISIÇÃO DO EDITAL: 
 
2.1. O presente Edital estará à disposição dos interessados no Setor de Licitações da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, na Rua da Glória, 394, Centro, Município 
de Diamantina, mediante a apresentação de mídia digital ou pelo site 
www.diamantina.mg.gov.br. 
 
2.2. Sem prejuízo das publicações necessárias, qualquer alteração, modificação ou 
informação referente ao edital em questão, estarão disponíveis no site supracitado, 
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cabendo aos interessados inteira responsabilidade de acompanhar as informações 
prestadas pelo Município, não cabendo aos mesmos, alegar desconhecimento sobre 
quaisquer informações prestadas com referência ao edital em questão. 
 
2.3. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos da 
presente Concorrência, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
abertura dos envelopes de habilitação (Documentação), devendo a 
Administração do MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) 
dias úteis. 

2.3.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a 
Administração do MUNICÍPIO DE DIAMANTINA a licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento e abertura dos 
envelopes Documentação e Propostas, apontando as falhas ou irregularidades que o 
viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

2.3.2. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido à 
Comissão Permanente de Licitação, a ser protocolizado junto ao Setor de Licitações, 
localizado no prédio do Centro Administrativo Municipal, na Rua da Glória, 394, Centro, 
Diamantina (MG), no horário de 07h00min (sete) às 13h00min (treze) horas, observado 
o prazo previsto no subitem 2.3. deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, 
se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias 

 
03 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01: 
 
3.1. Será considerado habilitado na CONCORRÊNCIA o licitante que, tendo ramo de 
atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, protocolar no 
Setor de Licitações da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, na Rua da Glória, 
394, Centro, Município de Diamantina, até o dia e horário limites para o seu 
recebimento, os documentos a seguir relacionados dentro de envelope ou volume 
fechado, aceitos no original ou por qualquer processo de cópia autenticada nas formas 
previstas no Artigo 32 da Lei federal 8.666/93, sendo aceito, ainda, confrontação de 
documentos na abertura dos envelopes para autenticação pelo Presidente da Comissão, 
contendo no anverso da parte externa os dizeres: 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, ENDEREÇO, TELEFONE E E-MAIL 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019 
ENVELOPE Nº. 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
3.1.1. Quanto à habilitação jurídica:  

a) Registro comercial, no caso de empresário individual;  
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações 

subsequentes devidamente registradas, em se tratando de 
sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, a ata 
registrada da assembleia de eleição da diretoria;  

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir;  

d) Ata, registrada na Junta Comercial, das assembleias que tenham 
aprovado ou alterado os estatutos em vigor e ata de eleição dos 
administradores em exercício, no caso de cooperativas;  
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e) Declarações de: não parentesco (conforme modelo constante do 
Anexo VIII, deste Edital), Idoneidade (conforme modelo 
constante do Anexo III, deste Edital), Sujeição as condições 
estabelecidas no edital (conforme modelo constante do Anexo IV) 
e de Não Existência de Trabalhadores Menores (conforme modelo 
constante do Anexo V, deste Edital). As declarações deverão ser 
datilografadas ou digitalizadas. 

 
3.1.2. Quanto à regularidade fiscal e trabalhista:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ) do Ministério da Fazenda;  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto da licitação;  

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida ativa 
da União e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 
Federais), Fazenda Estadual e Fazenda Municipal, da sede do 
licitante, dentro do prazo de validade ou equivalente, na forma da 
lei; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (CRF do FGTS); 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 
3.1.3. Quanto à capacidade econômica e financeira:  

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis apresentados na forma da lei 
(referentes ao exercício de 2018 para aquelas empresas 
que já mantêm balanço ou de 2019 ou 2020 para aquelas 
que elaborarem balanço de abertura), que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais, quando encerrados há mais de três meses da data 
da apresentação da proposta. Esclarecemos que deve constar no 
Balanço o termo de Abertura e encerramento do Livro Diário 
de onde o mesmo foi extraído, sendo que os mesmos devem 
estar acompanhados de prova de protocolo junto à junta 
comercial;  

b) Serão aceitos o balanço de abertura, acompanhados da 
prova de protocolo junto à Junta Comercial. O balanço de 
abertura deverá se referir ao exercício de 2019 ou 2020, conforme 
a data de constituição da empresa.  

c) Certidão de inexistência de pedidos de falência, concordata e 
recuperação judicial contra a proponente, expedida pelo Cartório 
Distribuidor da sede ou domicílio da pessoa jurídica. 

 
3.2. O Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Prefeitura do MUNICÍPIO DE 
DIAMANTINA, em vigência na data da apresentação das propostas, será aceito em 
substituição aos documentos enumerados nos subitens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3. 
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3.2.1. As declarações previstas na alínea “e” do subitem 3.1.1. não são 
substituídas pela apresentação do Certificado de Registro Cadastral. 

3.2.2. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido 
pela Prefeitura Municipal de Diamantina poderá apresentá-lo como substituto de 
documento dele constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a 
validade em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade 
expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com 
a validade em vigor. 

3.2.2.1 Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este 
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que 
estejam com a validade expirada. 

3.2.3 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em 
cópia simples acompanhada do respectivo original para ser autenticada pelo Presidente 
ou por membro da Comissão de Licitação, no momento da análise dos documentos de 
habilitação, ou ainda em publicação feita em veículo de imprensa apropriado 

 
3.3. As certidões que não apresentarem o prazo de validade em seu corpo serão 
consideradas válidas desde que emitidas com antecedência máxima de até 180 (cento 
e oitenta) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes “DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS”. 
 
3.4. Em conformidade com a Lei Complementar 123/2006, a comprovação de 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será 
exigida para efeito de formalização do ajuste. 
 

3.4.1. Em conformidade com a LC 123/2006, as microempresas e empresas de 
pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 
 

3.4.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
consoante o item 3.4.1., será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério do MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, para 
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
3.4.3. A não-regularização da documentação no prazo previsto no item 3.4.2, 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no Artigo 81 da Lei Federal 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 

 
04 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO:  
 
4.1. Os documentos de Habilitação deverão ser apresentados, de preferência, 
devidamente encapados, com dispositivo de fixação dos mesmos, que permita manuseio 
fácil e sem risco de perda. 
 
4.2. Todos os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados no 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada nas formas previstas no Artigo 
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32 da Lei Federal nº 8.666/93, reservando-se a este Município o direito de, a qualquer 
momento, exigir os originais para comprovação e comparação de autenticidade. 

 
4.3. O documento relativo ao credenciamento (conforme modelo constante do Anexo 
II) deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação, separadamente dos 
envelopes previstos no subitem anterior, acompanhado de documento que identifique o 
credenciado, diretor ou sócio proponente, ou preposto, devendo, no caso de preposto, 
mencionar expressamente o poder para desistir da interposição de recursos. 

 
4.3.1. O documento de credenciamento será retido pela Comissão e juntado ao 

processo licitatório;  
 
4.3.2. Quando a proponente se fizer representar por seu diretor ou por um de 

seus sócios, deverá ser apresentado o contrato social ou estatuto da empresa em 
original ou por cópia autenticada. 
 
4.4. Será vedada a participação de empresas cujos diretores, responsáveis legais ou 
técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou 
sócios, que pertençam, ainda que parcialmente, a outra empresa ou grupo que esteja 
participando desta licitação, além daquelas empresas: 
 

a) empresas em consórcio;  
b) empresas concordatárias ou cuja falência tenha sido declarada, que se 
encontram sob concurso de credores, em dissolução, em liquidação ou processo 
de recuperação judicial; 
c) empresas que estejam impedidas de transacionar com a Administração Pública 
ou quaisquer de seus órgãos descentralizados; 
d) empresas que tiveram contrato rescindido pela Prefeitura Municipal de 
Diamantina por inadimplência quanto ao seu objeto; 
e) empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 
o Poder Público; 
f) empresas que possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, 
servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado do Município de 
Diamantina - MG ou que tenham tido vínculo há menos de 180 (cento e oitenta) 
dias anteriores à data da publicação deste Edital. 

 
4.5. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na 
presente licitação. 
 
4.6. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste 
Edital. 
 
4.7. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação 
de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 
 
4.8. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste 
Edital. 
 
05 – DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
5.1. Estará apto a participar da segunda fase da licitação o concorrente habilitado na 
fase anterior que protocolou no Setor de Licitações da Secretaria Municipal de 
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Planejamento e Gestão, até o dia e horário limites para o seu recebimento, PROPOSTA 
DE PREÇOS contendo as informações a seguir relacionadas, em envelope ou volume 
fechado, contendo no anverso da parte externa os dizeres: 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E ENDEREÇO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019 
ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
a) nome da empresa proponente, endereço completo e o número da inscrição no 

CNPJ;  
b) Indicação do “box” de interesse, obedecida a numeração de identificação 

constante do Anexo I do edital. 
c) Valor mensal ofertado pela Concessão de uso da área, em moeda corrente 

nacional, respeitando o valor mínimo estipulado no item 1.4.1. deste Edital e 
em seu Anexo I; 

d) Concordância com o reajuste anual do valor mensal ofertado, com base na IGPM 
ou outro índice governamental que venha substituir,  ocorrida no mesmo 
período; 

e) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa participante, de que 
disponibilizará os recursos humanos e materiais necessários à execução dos 
serviços objeto desta licitação. 

f) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a ser 
contado da data de abertura do Envelope nº 02 - Proposta de Preços;  

g) Data, carimbo e assinatura do representante legal da proponente ao seu final. 
 

5.2. O licitante deverá apresentar sua proposta em uma única via, com folha 
datilografada ou impressa, devidamente assinada por pessoa autorizada, em linguagem 
clara, sem emendas, borrões, rasuras ou entrelinhas. 
 
5.3. A proposta comercial de acordo com o Anexo VI do presente edital, sendo que o 
valor mínimo aceitável para a oferta financeira pelo contrato de concessão será de R$ 
30,00 (trinta reais) por metro quadrado da área útil do BOX desejado. 
 
5.4. A proponente terá direito a apresentar proposta comercial para todos os BOXES da 
sua atividade comercial, preenchendo a proposta comercial separadamente para cada 
qual e podendo inserir, todas, em um único envelope. 
 
06 – DA FISCALIZAÇÃO: 
 
6.1.  As obras de instalação pela licitante vencedora serão fiscalizadas pelo MUNICÍPIO 
DE DIAMANTINA. 

 
6.2. O contrato de Concessão terá sua execução fiscalizada pelas Secretaria Municipal 
de Fazenda e Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do MUNICÍPIO DE 
DIAMANTINA. 
 
07 – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:  
 
7.1. Não será admitida, sob pretexto algum, a modificação, substituição ou inclusão, 
adendos ou acréscimos nos documentos de habilitação e nas propostas já protocoladas 
e entregues à Comissão, salvo quando necessários à instrução de eventuais recursos 
interpostos. 
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7.2. A abertura dos Envelopes nºs. 01 e 02 será realizada em ato público, do qual se 
lavrará ata circunstanciada, devendo ser assinada pela Comissão e por todos os 
licitantes presentes. 
 
7.3. Aberta a reunião, a Comissão de Licitação e todos os concorrentes presentes 
examinarão os lacres e fechos e rubricarão todos os Envelopes nºs. 01 e 02, ficando 
estes últimos sob a guarda da Comissão até a data e hora designada para a sua 
abertura. 
 
7.4.  ABERTURA ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 

7.4.1 - A Comissão de Licitação efetuará na data e horário estabelecidos no 
preâmbulo do presente Edital, a abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de 
Habilitação, na presença de todos os concorrentes presentes. 

7.4.2 - Abertos os envelopes, todos os documentos deverão ser rubricados, 
examinados e apreciados pela Comissão de Licitação e por todos os concorrentes 
presentes, que poderão se opor ou impugnar quaisquer irregularidades encontradas nas 
documentações apresentadas; 

7.4.3 - Examinados e apreciados os documentos por todos e havendo 
impugnação, a Comissão de Licitação se reunirá sem a presença dos concorrentes, 
julgará e decidirá sobre as impugnações apresentadas. 

7.4.4 - Os Envelopes nº 02 - Propostas de Preço serão entregues fechados aos 
concorrentes inabilitados, desde que tenha havido desistência expressa de todos os 
licitantes do direito de recurso contra a habilitação ou inabilitação, ou após a sua 
denegação. 
 
7.5.  ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTAS DE PREÇO: 
 

7.5.1 - A abertura dos Envelopes nº 02 dar-se-á em seguida à sessão de 
habilitação havendo a concordância da Comissão de Licitação e de todos os proponentes. 
No caso de abertura de prazo recursal, após o julgamento dos recursos, em nova 
reunião com data e horário a serem designados pela Comissão, da qual se dará 
conhecimento aos licitantes. 

7.5.2 - Abertos os envelopes, todas as propostas, por inteiro, deverão ser 
rubricadas pela Comissão de Licitação e por todos os concorrentes habilitados e 
presentes à reunião. 
 
7.6.  CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 

7.6.1 - Será (ão) declarado (s) vencedor (es) o (s) licitante (es) que apresentar 
(em) maior oferta de aluguel mensal pela Concessão de uso dos espaços 
destinados à exploração comercial dos “boxes” do Mercado Novo, dentro da 
classificação feita pela Comissão, que levará em conta a satisfação das especificações 
de cada item previsto neste Edital. 

7.6.2 – A proposta deve apresentar estrita obediência a este Edital. 
 
7.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação será feita por 
sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 
7.8. Para efeito deste Edital e a critério da Comissão serão desclassificadas as propostas 
que: 
 

a) não atendam às exigências de qualquer item deste Edital; 
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b) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades e defeitos, borrões, 
entrelinhas ou dúbia interpretação, capaz de dificultar o julgamento; 
c) contenham vantagens não previstas ou ofereçam aumento sobre a 
proposta de maior oferta; 
d) ofereçam preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis; 
e) ofereçam vantagens baseadas nas demais ofertas dos concorrentes; 
f) forem entregues fora do prazo previsto neste Edital; 
g) cotarem preços abaixo do valor mínimo estipulado neste edital. 

 
7.9. A Comissão de Licitação reserva-se no direito de aceitar as propostas que lhe 
parecerem vantajosas no seu todo ou em parte, rejeitar as que entenderem que não 
servem para o Município, sugerir a revogação ou anulação da presente licitação, de 
acordo com a Lei, sem que por este motivo tenha o MUNICÍPIO DE DIAMANTINA que 
responder por qualquer indenização ou compensação. 
 
7.10.  O Prefeito do MUNICÍPIO DE DIAMANTINA poderá revogar a licitação, por razões 
de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, cuja decisão não 
acarretará direito a indenização às partes licitantes. 
 
7.11. A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá, a qualquer momento, 
solicitar de qualquer proponente esclarecimentos sobre documentos de participação. 
Todavia, não será admitido às empresas concorrentes qualquer complementação ou 
substituição de documento. 
 
08 – DO PAGAMENTO MENSAL:  
 
8.1. O pagamento do valor mensal ofertado pela licitante vencedora será efetuado 
mensalmente em bancos credenciados, através de guia expedida pela Diretoria 
Tributária da Secretaria de Fazenda do MUNICÍPIO DE DIAMANTINA. 
 
 8.1.1. Vencimento: Até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. 
 
8.2. O não pagamento do valor mensal em seu vencimento acarretará a cobrança de 
multas e juros previstos na legislação municipal de Diamantina, pela variação do IGPM 
ou índice governamental que venha substituí-lo.  
 
09 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  
 
9.1. O descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela licitante 
propiciará a aplicação das seguintes penalidades, consoante o Artigo 87, incisos I à IV 
e parágrafos 1º., 2º. e 3º. da Lei Federal nº. 8.666/93: 

a) advertência;  
b) multa;  
c) suspensão temporária de participar em licitação promovida pela Prefeitura 

do MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  
d) declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da aplicação da suspensão 
temporária. 

 
9.2. A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato de Concessão dentro do prazo 
estabelecido implicará na perda do direito de licitar e contratar com a Administração 
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Pública, pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo da aplicação de 
outras penalidades previstas na legislação que regulamenta a matéria. 
 
9.3. Aplicam-se aos licitantes as penalidades previstas na Seção III - Dos Crimes e 
das Penas, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
9.4. Pelo descumprimento de suas obrigações, a Concessionária sujeitar-se-á às 
seguintes penalidades: 

a) Multa de 1% (um por cento) do valor proposto por dia de atraso não 
justificado e aceito para o início e entrega das obras de instalação nas áreas 
concedidas, até o máximo de 60 (sessenta) dias. 

b) Multa de 2% (dois por cento) do valor proposto por dia de paralisação não 
justificada e aceita pelo Município, até o máximo de 15 (quinze) dias. 

c) Pelo atraso no início da operacionalização, por dolo ou culpa da 
Concessionária ou de seus subordinados, será aplicada a multa diária de 1% 
(um por cento) do valor proposto. 

d) Multa de 50% (cinquenta por cento) do valor proposto, na hipótese de 
inexecução total do ajuste e rescisão do contrato por culpa da empresa 
contratada. 

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor proposto, por inexecução parcial do 
ajuste, por executar os serviços em desconformidade com o exigido no 
contrato e seus anexos. 

 
9.5. As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras. 
 
9.6. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e, 
consequentemente, seu pagamento não exime a empresa contratada da reparação dos 
danos, perdas ou prejuízos a que tenha dado causa, seja à administração, seja ao 
público em geral. 
 
9.7 O Município poderá, a qualquer tempo antes da contratação, desclassificar a 
proposta ou desqualificar a licitante, sem que a esta caiba o direito à indenização ou 
reembolso, na hipótese de vir a ser comprovada a existência de fato ou circunstância 
que desabone sua idoneidade financeira, que comprometa sua capacidade técnica ou 
administrativa, ou ainda, que reduza sua capacidade de operação. 
 

10 – DOS RECURSOS:  
 
10.1. Somente serão acolhidos os recursos dirigidos ao Prefeito do MUNICÍPIO DE 
DIAMANTINA e protocolados no Setor de Licitações da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão, nos seguintes prazos: 
 

a) até 05 (cinco) dias úteis da data da lavratura da Ata, no caso de habilitação 
ou inabilitação dos licitantes;  

b) até 05 (cinco) dias úteis da data do Edital de Notificação, nos demais casos. 
 

10.2. No caso de exercício de renúncia, a proponente poderá apresentar à Comissão de 
Licitação, TERMO DE RENÚNCIA, conforme modelo que integra o Anexo VI deste Edital. 
 
11 – DA CONTRATAÇÃO:  
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11.1. As obrigações decorrentes desta licitação constarão no contrato a ser firmado 
entre o MUNICÍPIO DE DIAMANTINA e a licitante vencedora da licitação, cuja minuta 
integra este Edital na forma de seu Anexo VII, observando-se as condições 
estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na legislação vigente, bem como na 
proposta vencedora.  
 
11.2. A Prefeitura do MUNICÍPIO DE DIAMANTINA convocará formalmente a licitante 
para assinar o contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da adjudicação, 
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 
81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11.3. O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA poderá, quando a convocada não assinar o 
contrato no prazo e condições estabelecidas neste Edital, convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pela primeira classificada, independentemente da cominação 
prevista no Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11.4. O prazo de vigência contratual será de 120 (cento e vinte meses) meses, 
prorrogáveis por igual período, contados a partir da data da assinatura do Contrato. 
 
11.5 A adjudicatária será convocada para assinar o contrato, após ser notificada para 
efetuar o pagamento do valor proposto, cuja minuta é apresentada no Anexo VII, salvo 
se ocorrer motivo plenamente justificado pelo Poder concedente para prorrogação deste 
prazo, quando, neste caso, tudo será formalmente informado às adjudicatárias. 

11.5.1 Caso a adjudicatária não compareça ou se recuse a assinar o contrato, 
proceder-se-á na forma do § 2° do art. 64 da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas 
alterações, sem prejuízo da perda total das garantias prestadas pela 
adjudicatária. 

 
11.6. Para a formalização e a assinatura do contrato, a empresa adjudicatária deverá 
apresentar, quando vencidas: 

 
11.6.1 prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da 
lei; 
11.6.2 prova de regularidade junto à Seguridade Social, através de Certidão 
Negativa de Débitos, expedida pelo INSS, e ao FGTS, através de Certificado de 
Regularidade, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

 
11.7. A recusa da empresa vencedora em assinar o contrato no prazo estabelecido no 
subitem 6.b deste Edital implicará o chamamento do próximo licitante na ordem de 
classificação, observando-se o disposto no Art. 64, § 2º da Lei nº. 8.666/1993, além da 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta e da suspensão 
do direito de licitar junto ao Município por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

 
11.7.1. É vedada a transferência do contrato de concessão, a qualquer 
título. 

 
11.8. A transferência do controle acionário da adjudicatária contratada ou a realização 
de fusões, cisões e incorporações deverão ter prévia anuência do Município, sendo 
vedado, terminantemente, a admissão de sócio que faça parte de empresa que já 
possua uma das concessões. 
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11.9. O Contrato de Concessão considerar-se-á extinto, nas seguintes hipóteses, 
sempre garantido à Concessionária o amplo direito de defesa: 

 
11.9.1 No término do prazo de Concessão, desde que não tenha sido prorrogado 
por conveniência ou interesse da Administração, nos termos da Lei; 
11.9.2. Na rescisão unilateral, por inexecução contratual, nos termos do art. 78 
da Lei nº 8.666/1993 ou por inadimplemento das obrigações contratuais 
assumidas pela Concessionária; 
11.9.3 Na comprovação de participação de sócio comum em mais de uma das 
concessões; 
11.9.4 Na rescisão amigável ou Judicial, nos termos do inciso II e III do art. 79 
da Lei nº 8.666/93; 
11.9.5 Na anulação do ajuste. 

 
11.10. Além das hipóteses já previstas, a Concessão será revogada por Decreto do 
Executivo nos casos em que: 

 
11.10.1. A Concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou 
operacionais para a adequada execução das obras e serviços atinentes à 
concessão ou mesmo na prestação efetiva dos serviços. 
11.10.2. Se a Concessionária descumprir reiteradamente as cláusulas 
contratuais ou dispositivos legais concernentes à concessão. 

 
11.11. Da extinção contratual decorrerá o direito de a Contratante, 
incondicionadamente, reter eventuais créditos relativos ao contrato até o limite do valor 
dos prejuízos causados ou em face ao cumprimento irregular do avençado, além das 
demais sanções estabelecidas neste Edital, no Contrato e em lei, para a plena 
indenização do Erário. 
 
11.12. Extinta a Concessão, retornarão ao poder concedente os direitos e privilégios 
delegados, com reversão ao Município de Diamantina dos bens móveis e imóveis 
vinculados à concessão. 
 
11.13. Poderá operar-se a rescisão contratual, de comum acordo, sem ônus ou sanções 
para ambas as partes, antes da expedição da Ordem de Início de Serviços, se for 
constatada a inviabilidade de implementação do empreendimento por fatores alheios à 
vontade das partes, tais como impedimentos de qualquer natureza decorrentes de atos 
do Poder Público. 
 
11.14. O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, além do previsto no presente 
Edital, na forma e nas condições estabelecidas no artigo 65 da Lei nº 8.666/1993. 
 
11.15. Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou contratados 
da contratante, que resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a 
Administração Pública e/ou para terceiros, serão de exclusiva responsabilidade da 
contratada. 
 
11.16. São de responsabilidade da contratada, eventuais demandas judiciais de 
qualquer natureza, contra ela ajuizadas, relacionadas ao presente Edital e à execução 
do Contrato. 
 
11.17. O horário de funcionamento deverá ser entre 06:00 até as 23:00 horas; 
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11.18. São partes integrantes do contrato a ser assinado, como se transcritos 
estivessem, a presente licitação, seus anexos e quaisquer complementos, os 
documentos, propostas e informações apresentados pela licitante vencedora e que 
deram suporte ao julgamento da licitação. 
 
11.19. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES: 
 

11.19.1.- DO PODER CONCEDENTE: 
a) Regulamentar a concessão de uso e fiscalizar os serviços nela 

desenvolvidos;  
b) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares, bem como aplicar 

as penalidades contratuais;  
c) Intervir na prestação dos serviços, nos casos e condições previstas na 

Lei;  
d) Extinguir a concessão, nos casos previstos em lei e no contrato;  
e) Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas 

e reclamações dos usuários, que serão notificados, no prazo de 30 (trinta) 
dias, das providências a serem tomadas;  

f) Exercer o Poder de Polícia sobre a prestação do serviço objeto da 
concessão de Uso, pelas Secretarias de Fazenda e de Planejamento e 
Gestão;  

g) Demais atribuições previstas em leis específicas. 
 

11.19.2. DA CONCESSIONÁRIA: Caberá, ainda, à CONCESSIONÁRIA:  
a) Prestar serviço adequado, na forma da lei, dentro das normas técnicas 

aplicáveis e nos termos do contrato; 
b) Manter em dia o inventário e o registro de bens vinculados à Concessão, 

devendo prestar contas da gestão do serviço ao Poder Concedente e aos 
usuários, nos termos definidos no contrato;  

c) Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço, permitindo às fiscalizações 
livre acesso, a qualquer tempo, às instalações, bem como a seus registros 
contábeis;  

d) As contratações, inclusive mão de obra, feitas pela Concessionária, serão 
regidas pelas disposições do Direito Privado e legislação trabalhista, não 
se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela 
Concessionária e o Poder Concedente; 

e) Usar o imóvel somente para exploração de atividades comerciais; 
f) Fornecer mão-de-obra treinada, uniformizada, necessária ao bom 

funcionamento dos serviços, bem como, recolher todos os tributos e 
impostos que venham a recair sobre as operações de seu comércio; 

g) Facultar ao Poder Concedente o direito de examinar e vistoriar através de 
funcionário autorizado pela Administração, a qualquer tempo, o imóvel 
concedido, bem como, examinar todos os documentos que direta ou 
indiretamente se relacionem com a concessão e respectiva contabilidade 
a eles referentes. 

h) Será de inteira e exclusiva responsabilidade da concessionária todos os 
custos necessários à perfeita instalação, manutenção e execução, 
limpeza, água, luz, telefone, assim como salários, uniformes, impressos 
em geral, propaganda, material de expediente, encargos sociais e 
trabalhistas, taxas, impostos fundiários, previdenciários e afins que 
incidirem sobre a exploração comercial.  

 
11.19.3. DOS USUÁRIOS: 
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a) Os direitos previstos na Lei Federal nº 8.079/90; 
b) Receber serviço adequado;  
c) Receber do Poder Concedente e da Concessionária, informações para a 

defesa de interesses individuais e coletivos;  
d) Levar ao conhecimento da Ouvidoria Municipal ou órgão de defesa do 

consumidor e concessionária, as irregularidades de que tenham 
conhecimento, referentes ao serviço prestado;  

e) Comunicar às autoridades competentes eventuais atos ilícitos praticados 
pela Concessionária, quando da prestação do serviço;  

f) Contribuir para o zelo e manutenção das boas condições dos bens 
públicos, através dos quais lhes serão prestados os serviços. 

 
12 – DAS CONDIÇÕES GERAIS:  
 
12.1. Poderão participar desta Concorrência, pessoas jurídicas que atuam no ramo 
pertinente ao solicitado e desde que cumpram as condições deste Edital. 
 
12.2. A simples participação na presente licitação implica ter a licitante examinado 
cuidadosamente seu objeto e se inteirado acerca dos diversos aspectos que possam 
influir direta ou indiretamente na Concessão de uso, aceitando, integral e 
irretratavelmente, todos os termos e condições deste Edital, bem como os regulamentos 
administrativos e normas técnicas gerais e especiais aplicáveis. 
 
12.3. Somente poderão usar da palavra, rubricar as propostas e documentos, 
apresentar reclamações ou recursos e assinar atas no decorrer das reuniões, os 
respectivos representantes dos licitantes, devidamente credenciados e os membros da 
Comissão de licitação. 
 
12.4. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. Na hipótese de se 
constatar a falsidade ou imprecisão das informações e/ou dos documentos apresentados 
pelo Licitante, poderá a Prefeitura, a qualquer tempo, desclassificá-los, aplicando-lhes 
as penalidades cabíveis. 
 
12.5. Serão lavradas atas das sessões públicas realizadas pela Comissão de Licitação, 
que registrarão as eventuais reclamações e impugnações que interessarem ao 
julgamento da licitação. 
 
12.6. Todos os casos omissos serão decididos pela Comissão de Licitação, com base na 
Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
12.7. Os documentos e propostas apresentados pelos licitantes não serão devolvidos, 
ficando arquivados na Prefeitura Municipal de Diamantina. 
 
12.8. As dúvidas decorrentes de interpretação deste Edital e especificações serão 
dirimidas, por escrito, mediante requerimento protocolado no Setor de Licitações pelos 
licitantes interessados, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data 
marcada para a abertura dos trabalhos da presente licitação. 
 
12.9. Os prazos ou datas estabelecidas neste Edital poderão ser alterados, a critério da 
Comissão de Licitação, mediante prévia comunicação aos interessados. Quando 
comunicados durante as sessões públicas, ficarão os licitantes notificados, para todos 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 
Comissão Permanente de Licitação 

 

 
 

 

 
 

16

os efeitos, independentemente de qualquer intimação escrita ou publicação através da 
imprensa. 
 
12.10. Mesmo sem declaração expressa nas propostas, fica entendido que o licitante 
está ciente de que se sujeita à fiscalização do Município na execução de suas atividades 
na área concedida em uso. 
 
12.11. No caso de decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, 
que impeça a realização da licitação na data fixada neste edital, fica a mesma 
prorrogada para o próximo dia útil, prevalecendo o horário estabelecido. 
 
Diamantina, 23 de julho de 2020. 

 
Carlos Augusto Meira  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 
 

1 - OBJETO: trata-se de concorrência, do tipo maior oferta financeira pela aquisição 

do contrato de concessão de uso a título oneroso, para fim comercial, de “box” no 

Mercado Novo, localizado no Largo Dom João, conforme descrição e quantitativos 

descritos nos anexos do processo. 

•••• O objeto do presente certame consiste na CONCESSÃO DE USO, A TÍTULO 

ONEROSO DOS ESPAÇOS “BOX” DO MERCADO NOVO, CONFORME ZONEADO 

NOS “ANEXOS I E II”, INTEGRANTES DESTE INSTRUMENTO. 

•••• A Outorga será processada através do regime de concessão de uso onerosa, 

mediante contrato, pelo prazo de 10 (dez) anos, podendo, havendo interesse das 

partes, ser renovado por igual período. 

•••• Os serviços deverão ser prestados em conformidade com a Lei e os atos 

normativos expedidos pelo Poder Concedente, que deverão ser considerados como 

cláusulas contratuais. 

•••• Na hipótese de eventual conflito interpretativo, serão considerados os 

dispositivos dos seguintes documentos, na seguinte hierarquia: Lei, Decreto, Edital, 

Minuta de Contrato. 

 

2 - JUSTIFICATIVA: A concessão será para regularização da utilização dos 

boxes do Mercado Novo, a fim de garantir que a população possa concorrer 

às vagas. 

 

3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

• Poderá participar desta Concorrência qualquer interessado, sendo pessoa 

jurídica, que comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos 

neste Edital. 

• Não poderá participar desta Concorrência empresa cujos diretores, 

responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, 

deliberativo ou administrativo ou sócios, que pertençam, ainda que parcialmente, 

a outra empresa ou grupo que esteja participando desta licitação, além das: 

 empresas em consórcio; (Da justificativa da negativa à 

participação de empresas em Consórcios: Diante da 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 
Comissão Permanente de Licitação 

 

 
 

 

 
 

18

discricionariedade administrativa em optar pelo melhor 

gerenciamento do futuro contratado, contando com a 

uniformização dos procedimentos, optou-se pela não 

participação de empresas consorciadas. Referida decisão 

adveio no julgamento das variáveis existentes. O real 

enfoque é de apenas conceber o gerenciamento a apenas 

uma empresa Contratada diminuindo as dificuldades da 

gestão de um contrato deste porte; 

 empresas concordatárias ou cuja falência tenha sido declarada, 

que se encontram sob concurso de credores, em dissolução, em 

liquidação ou processo de recuperação judicial; 

 empresas que estejam impedidas de transacionar com a 

Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos 

descentralizados; 

 empresas que tiveram contrato rescindido pela Prefeitura 

Municipal de Diamantina por inadimplência quanto ao seu objeto; 

 empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou 

contratar com o Poder Público. 

• Uma vez constatada tal situação, ainda que a posterior, a empresa licitante 

será desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sanções 

previstas no art. 90 da Lei n° 8.666/1993. 

 A licitante que desejar participar das sessões e atuar em todas as fases 

do presente certame, fazendo uso da palavra nas reuniões, rubricando 

documentos, assinando as atas, interpondo e desistindo de interpor 

eventuais recursos e ainda, praticando quaisquer outros atos 

pertinentes, deverá credenciar representantes por escrito, conferindo-

lhe amplos poderes. 

 A participação na presente licitação implica na aceitação plena das 

condições expressas neste Edital e em seus Anexos. 

 

• - DA NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR 

123/2006 AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; 

(Da justificativa da negativa concessão do benefício as microempresas e 

empresas de pequeno porte: O objeto do presente certame não se refere à 

venda ou à compra de nenhum bem, mas sim à concessão do espaço público 
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a um terceiro para que preste um serviço que a Administração Pública não 

consegue exercer, segundo a Lei n. 8.987/1995, não podendo conceder o 

privilégio da Lei Complementar n. 123/2006 às microempresas e empresas 

de pequeno porte para esta modalidade de licitação. Jurisprudências: “Motivo 

pelo qual deve ser afastada a incidência da Lei n.° 123/06 do caso em 

comento, já que não há previsão legal para a sua aplicabilidade aos casos de 

concessão de uso, restringindo-se aos casos de aquisição de bens e serviços, 

delimitados no art. 1.º, III da mencionada lei (TJ/SC. Autos n° 

023.11.015131-6, da Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital)” e 

“Como se verifica, a Lei Complementar Federal nº 123/2006 não se aplica às 

concessões e/ou permissões de uso de bens públicos e, além do mais, mesmo 

que referida lei fosse aplicada ao presente caso, importante anotar que a 

ausência desta no Edital de Licitação não causaria prejuízo aos licitantes na 

condição de microempresas ou empresas de pequeno porte, posto que é 

autoaplicável. Ou seja, todos os trâmites a serem observados no 

procedimento licitatório já estão elencados na própria lei (TCE/SC. REP-

11/00109142)”. 

 

4 - CREDENCIAMENTO 

•  Para comprovar a representação legal ou a qualidade de preposto da licitante, o 

credenciado entregará, juntamente com seu documento de identidade de fé pública 

(será aceito o RG - Carteira de Identidade Civil ou documento de Identidade 

expedido por Órgão de Registro Profissional válido): 

•••• Se procurador, procuração pública ou particular, com poderes específicos para 

representar a empresa na licitação em todas as suas fases, a iniciar pela 

apresentação dos Envelopes de Documentos e da Proposta, e tomar todas e 

quaisquer providências e decisões referentes à presente Concorrência, em nome da 

licitante; 

•••• Se representante legal, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de 

eleição do dirigente da licitante. 

 

5 - DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE Nº 2): 

•••• proposta comercial de acordo com o Anexo VI do presente edital, sendo que o 

valor mínimo aceitável para a oferta financeira pelo contrato de concessão será 
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de R$ 30,00 (trinta reais) por metro quadrado da área útil do BOX desejado. 

•••• A proponente terá direito a apresentar proposta comercial para todos os BOXES 

da sua atividade comercial, preenchendo a proposta comercial separadamente 

para cada qual e podendo inserir, todas, em um único envelope. 

6 - DA CONTRATAÇÃO: 

 

a. O prazo de vigência contratual será de 120 (cento e vinte meses) 

meses, prorrogáveis por igual período, contados a partir da data da assinatura 

do Contrato. 

b. A adjudicatária será convocada para assinar o contrato, após ser 

notificada para efetuar o pagamento do valor proposto, cuja minuta é 

apresentada no Anexo VII, salvo se ocorrer motivo plenamente justificado pelo 

Poder concedente para prorrogação deste prazo, quando, neste caso, tudo será 

formalmente informado às adjudicatárias. 

• Caso a adjudicatária não compareça ou se recuse a assinar o contrato, proceder-

se-á na forma do § 2° do art. 64 da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, 

sem prejuízo da perda total das garantias prestadas pela adjudicatária. 

c. Para a formalização e a assinatura do contrato, a empresa adjudicatária 

deverá apresentar, quando vencidas: 

• prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

• prova de regularidade junto à Seguridade Social, através de Certidão Negativa de 

Débitos, expedida pelo INSS, e ao FGTS, através de Certificado de Regularidade, 

emitido pela Caixa Econômica Federal; 

d. A recusa da empresa vencedora em assinar o contrato no prazo 

estabelecido no subitem 6.b deste Edital implicará o chamamento do próximo 

licitante na ordem de classificação, observando-se o disposto no Art. 64, § 2º 

da Lei nº. 8.666/1993, além da aplicação de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da proposta e da suspensão do direito de licitar junto ao Município 

por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

• É vedada a transferência do contrato de concessão, a qualquer título. 

e. A transferência do controle acionário da adjudicatária contratada ou a 

realização de fusões, cisões e incorporações deverão ter prévia anuência do 

Município, sendo vedado, terminantemente, a admissão de sócio que faça parte 
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de empresa que já possua uma das concessões. 

f. O Contrato de Concessão considerar-se-á extinto, nas seguintes 

hipóteses, sempre garantido à Concessionária o amplo direito de defesa: 

•••• No término do prazo de Concessão, desde que não tenha sido prorrogado por 

conveniência ou interesse da Administração, nos termos da Lei; 

•••• Na rescisão unilateral, por inexecução contratual, nos termos do art. 78 da Lei nº 

8.666/1993 ou por inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pela 

Concessionária; 

•••• Na comprovação de participação de sócio comum em mais de uma das concessões; 

•••• Na rescisão amigável ou Judicial, nos termos do inciso II e III do art. 79 da Lei nº 

8.666/93; 

•••• Na anulação do ajuste. 

g. Além das hipóteses já previstas, a Concessão será revogada por 

Decreto do Executivo nos casos em que: 

•••• A Concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para a 

adequada execução das obras e serviços atinentes à concessão ou mesmo na 

prestação efetiva dos serviços. 

•••• Se a Concessionária descumprir reiteradamente as cláusulas contratuais ou 

dispositivos legais concernentes à concessão. 

h. Da extinção contratual decorrerá o direito de a Contratante, 

incondicionadamente, reter eventuais créditos relativos ao contrato até o limite 

do valor dos prejuízos causados ou em face ao cumprimento irregular do 

avençado, além das demais sanções estabelecidas neste Edital, no Contrato e 

em lei, para a plena indenização do Erário. 

i. Extinta a Concessão, retornarão ao poder concedente os direitos e privilégios 

delegados, com reversão ao Município de Diamantina dos bens móveis e 

imóveis vinculados à concessão. 

j. Poderá operar-se a rescisão contratual, de comum acordo, sem ônus ou 

sanções para ambas as partes, antes da expedição da Ordem de Início de 

Serviços, se for constatada a inviabilidade de implementação do 

empreendimento por fatores alheios à vontade das partes, tais como 

impedimentos de qualquer natureza decorrentes de atos do Poder Público. 

k. O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, além do previsto no 

presente Edital, na forma e nas condições estabelecidas no artigo 65 da Lei nº 

8.666/1993. 
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l.  Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou 

contratados da contratante, que resultarem em qualquer espécie de dano ou 

prejuízo para a Administração Pública e/ou para terceiros, serão de exclusiva 

responsabilidade da contratada. 

m. São de responsabilidade da contratada, eventuais demandas judiciais 

de qualquer natureza, contra ela ajuizadas, relacionadas ao presente Edital e à 

execução do Contrato. 

n. O horário de funcionamento deverá ser entre 06:00 até as 23:00 horas; 

o. São partes integrantes do contrato a ser assinado, como se transcritos 

estivessem, a presente licitação, seus anexos e quaisquer complementos, os 

documentos, propostas e informações apresentados pela licitante vencedora e 

que deram suporte ao julgamento da licitação. 

7 DO VALOR MENSAL PELA OCUPAÇÃO E SEU REAJUSTE: 

a. O Concessionário pagará pelo uso do espaço público o valor mensal 

mínimo de R$ 30,00 (trinta reais) por metro quadrado de área útil do BOX. 

Estes valores deverão ser depositados aos cofres do Município ou à conta 

que este indicar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. 

b. Os valores de que trata o subitem anterior será reajustado na 

periodicidade de 12 (doze) meses, aplicando-se, para tanto, o índice apurado 

pelo INPC ou outro oficial equivalente. 

c. A data inicial para a contagem do prazo do recálculo previsto será a da 

data da assinatura/publicação do contrato de Concessão. 

d. Todas as despesas com a manutenção das áreas comuns serão 

rateadas entre os ocupantes concessionários na proporção da área útil 

ocupada por cada qual. 

 

8 DA INTERVENÇÃO: 

a. Caberá a intervenção pelo Poder Concedente, em caráter excepcional, 

nos casos relacionados abaixo com o fim exclusivo de assegurar a 

regularidade e a adequação na execução dos serviços, bem como o fiel 

cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes: 

•••• desvirtuamento do uso da área concessionada; 

•••• modificação ou alteração não autorizada do bem objeto da concessão; 

b. A intervenção far-se-á por ato motivado da Administração, que conterá 
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a designação do Interventor, o prazo da intervenção, os objetivos e os limites 

da medida. 

c. O período da intervenção não será superior a 180 (cento e oitenta) 

dias, findo o qual o interventor proporá ao Poder Concedente ou a extinção 

da concessão ou a devolução da obra à Concessionária. 

d. Cessada a intervenção e não ocorrendo a extinção da concessão, 

haverá a imediata prestação de contas pelo interventor, que responderá 

pelos atos praticados durante a sua gestão, sem prejuízo de responsabilidade 

pela concedente e do direito à indenização pelo concessionário e pela 

concedente. 

e. Não será permitida qualquer alteração, modificação, acréscimo, 

redução, divisão e reforma do bem objeto de concessão, sem o 

consentimento expresso pelo Poder Concedente, não cabendo o(a) 

concessionário(a), direito a qualquer indenização, ou retenção, das 

obras ou benfeitorias que executar, ficando certo de que, as mesmas 

passarão a integrar o imóvel de pleno direito, caso o poder executivo 

não prefira que o imóvel seja recolocado no seu estado anterior 

  

9 CONDIÇÕES DA CONCESSÃO DE USO, PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS 

SERVIÇOS E DEVERES DA LICITANTE ADJUDICATÁRIA: 

a. Manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições que 

propiciaram sua habilitação no processo licitatório, apresentando, sempre 

que solicitados pela Concedente, os documentos comprobatórios de 

regularidade fiscal / trabalhista. 

b. Cumprir fielmente todos os prazos previstos neste Edital. 

c. Depositar mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao mês 

do vencimento, na conta bancária indicada pelo poder concedente, o valor 

correspondente ao preço pela concessão. 

d. Depositar em conta bancária indicada pelo poder concedente ou quem 

este delegar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, o 

valor correspondente ao rateio pelas despesas comuns. 

e. Suportar integralmente todas as despesas com projetos, construções, 

material, mão de obra, encargos financeiros, tributários, previdenciários e 

outros, relativos à execução das adequações necessárias à implantação do 

empreendimento, bem como daquelas relacionadas com a preservação do 
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bem. 

f. Serão de inteira responsabilidade da licitante adjudicatária todos os 

seguros necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao 

ressarcimento eventual dos danos materiais ou pessoais causados a seus 

empregados ou a terceiros, bem como multas e/ou indenizações por danos 

ambientais e ao bem. 

g. Executar as obras e os serviços necessários à adequação da área 

escolhida, objeto da Concessão, na conformidade das disposições legais e 

contratuais. 

h. Prestar, em caráter permanente, serviços eficientes para todos os 

usuários. 

i. Acatar prontamente as determinações da fiscalização do Município de 

Diamantina. 

j. Atender a todas as prescrições legais e regulamentadoras. 

k. Todo material proveniente de remoção ou entulho, decorrente do 

processo de implantação das obras de reforma e adequação dos espaços 

concedidos, deverá ser removido para locais previamente aprovados pela 

Prefeitura do Município de Diamantina, não podendo, em hipótese alguma, 

permanecer no local. 

l. A licitante adjudicatária deverá efetuar a manutenção do local do bem, 

de maneira a permitir o uso regular por parte dos concessionários e usuários, 

promovendo a varrição, limpeza e conservação do local até o final do serviço, 

com especial cuidado no tocante a preservar as condições de higiene dos 

produtos ali comercializados, considerando o caráter alimentar destes. 

m. Todos os locais e equipamentos, bens e propriedades danificados em 

decorrência das obras e serviços executados, deverão ser imediatamente 

refeitos e construídos de acordo com as boas técnicas e normas vigentes, 

sem causar nenhum ônus ao Órgão Gestor do Mercado, concessionários e 

usuários do Mercado Novo de Diamantina. 

n. A licitante adjudicatária será responsável pela segurança do trabalho 

de seus funcionários e de todos os atos por eles praticados. 

o. A licitante adjudicatária ficará responsável a qualquer tempo pela 

quantidade e pela qualidade das obras e dos serviços executados e pelo 

material utilizado. 

p. A licitante adjudicatária obriga-se a comparecer sempre que solicitado, 
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ao Órgão Gestor do Mercado, em dias e horários por ela estabelecidos, a fim 

de receber instruções ou participar de reuniões que poderão ser realizadas 

em outros locais. 

q. A licitante adjudicatária deverá assumir, de forma objetiva, toda e 

qualquer responsabilidade perante terceiros, pela execução das obras de 

adequação e demais serviços no espaço concedido, pertinente ao objeto da 

presente licitação, devendo indenizar a municipalidade e/ou terceiros por 

todo e qualquer prejuízo ou dano causados, inclusive ao patrimônio histórico 

e cultural do prédio do Mercado Novo de Diamantina, que venham ocorrer 

por conta da execução do contrato. 

r. A licitante adjudicatária obriga-se a atender e zelar pela manutenção 

de todas as determinações emanadas, atuais e futuras, dos órgãos 

responsáveis pela preservação do patrimônio histórico Município de 

Diamantina e do Estado de Minas Gerais. 

s. A licitante adjudicatária deverá observar com rigor as disposições do 

Código do Consumidor, responsabilizando-se pela aprovação dos órgãos 

técnicos da Prefeitura, os projetos e memoriais das adequações da área 

objeto da concessão, os quais deverão atender às exigências legais 

pertinentes, bem como realizá-las e concluí-las no prazo previsto neste 

edital. 

t. As despesas relativas a serviços e facilidades, tais como água, esgoto, 

energia elétrica, telefone, gás, conservação e limpeza, coleta de lixo, etc., 

das áreas privativas, correrão por conta das licitantes adjudicatárias. 

u. Não utilizar a área concedida para fins diversos do estabelecido em 

contrato, devendo ser observadas todas as normas e regras para instalação 

do comércio. 

v. Não ceder no todo ou em parte, a área objeto da concessão a terceiros, 

seja a que título for. 

w. Zelar pela limpeza e pela conservação da área, devendo providenciar, 

às suas expensas, as obras e os serviços que se fizerem necessários para a 

sua manutenção. 

x. Arcar com todas as despesas decorrentes da concessão de uso ora 

licitada, inclusive as relativas à lavratura e ao registro do competente 

instrumento, bem como eventuais taxas e tarifas. 
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10 DOS DEVERES DO PODER CONCEDENTE: 

a. Proceder à vistoria final para a verificação da adequação das 

instalações e dos equipamentos necessários ao funcionamento dos 

estabelecimentos, às expensas destes. 

b. Autorizar formalmente o início das operações, após proceder à vistoria 

de que trata o item 10.a. 

c. Fiscalizar permanentemente a execução dos serviços concedidos. 

d. Intervir na execução dos serviços, mediante Decreto do Executivo, 

quando necessário, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel cumprimento 

do contrato e das normas legais pertinentes. 

e. Aplicar as penalidades previstas nas leis que regem a matéria e, 

especificamente, no Contrato de Concessão. 

f. Entregar à Concessionária a área escolhida totalmente livre e 

desembaraçada de pessoas e coisas. 

g. Declarar extinta a Concessão quando não observadas as condições 

previstas neste Edital e seus anexos. 

h. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e contratuais. 

i. Verificar semanalmente as condições de higiene, limpeza e asseio dos 

locais e equipamentos utilizados para a execução dos serviços; 

j. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da empresa 

que ensejaram sua contratação, notadamente no tocante à qualificação 

econômico-financeira. 

k. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em 

desacordo com o presente instrumento e o respectivo contrato. 

 

11 DAS SANÇÕES: 

a. As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas aos licitantes e ao 

contratado são as previstas na Lei nº 8.666/1993 e nesta Concorrência. 

b. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações, poderá a 

Prefeitura Municipal de Diamantina aplicar às adquirentes as seguintes 

sanções, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste Edital: 

•••• advertência; 

•••• multa; 
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•••• suspensão do direito de licitar junto ao Município de Diamantina, por um prazo 

não superior a dois anos; 

•••• declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com o Município de 

Diamantina. 

c. A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato de Concessão dentro 

do prazo estabelecido implicará na perda do direito de licitar e contratar com 

a Administração Pública, pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, 

sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na legislação que 

regulamenta a matéria. 

d. Aplicam-se aos licitantes as penalidades previstas na Seção III - Dos 

Crimes e das Penas, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

e. Pelo descumprimento de suas obrigações, a Concessionária sujeitar-

se-á às seguintes penalidades: 

• Multa de 1% (um por cento) do valor proposto por dia de atraso não 

justificado e aceito para o início e entrega das obras de instalação nas áreas 

concedidas, até o máximo de 60 (sessenta) dias. 

• Multa de 2% (dois por cento) do valor proposto por dia de paralisação não 

justificada e aceita pelo Município, até o máximo de 15 (quinze) dias. 

• Pelo atraso no início da operacionalização, por dolo ou culpa da 

Concessionária ou de seus subordinados, será aplicada a multa diária de 1% 

(um por cento) do valor proposto. 

 Multa de 50% (cinquenta por cento) do valor proposto, na 

hipótese de inexecução total do ajuste e rescisão do contrato 

por culpa da empresa contratada. 

 Multa de 10% (dez por cento) do valor proposto, por 

inexecução parcial do ajuste, por executar os serviços em 

desconformidade com o exigido no contrato e seus anexos. 

f. As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras. 

g. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e, 

consequentemente, seu pagamento não exime a empresa contratada da 

reparação dos danos, perdas ou prejuízos a que tenha dado causa, seja à 

administração, seja ao público em geral. 

h. O Município poderá, a qualquer tempo antes da contratação, desclassificar 

a proposta ou desqualificar a licitante, sem que a esta caiba o direito à 

indenização ou reembolso, na hipótese de vir a ser comprovada a existência de 
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fato ou circunstância que desabone sua idoneidade financeira, que comprometa 

sua capacidade técnica ou administrativa, ou ainda, que reduza sua capacidade 

de operação. 

12 DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS: 

a. O prazo para a ocupação e as necessárias adequações dos espaços a 

serem concedidos, constantes do objeto desta licitação, é de até 90 

(noventa) dias corridos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte 

ao da assinatura do Contrato de Concessão, prorrogáveis por igual período 

em caso de fatos supervenientes e autorizados pelo poder concedente. 

b. Correrão por conta exclusiva da licitante adjudicatária todos os 

tributos, as taxas e/ou os encargos de qualquer natureza, devidos aos 

poderes públicos, comprometendo-se esta a saldá-los nos prazos e na forma 

prevista na legislação pertinente, bem como as despesas com encargos 

trabalhistas e sociais, mão de obra, transportes de seu pessoal e de material, 

todos os custos que incidam direta ou indiretamente e que estejam 

relacionados com o objeto da contratação, incluindo-se a ociosidade da mão 

de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços 

constantes das atividades a serem realizadas nas áreas objeto de concessão. 

c. Ao término do Contrato a concessionária deverá devolver o espaço que 

lhe serviu de objeto em idênticas condições que o recebeu. 

 

13 - Os Anexos que fazem parte integrante deste projeto básico são: 

• Apêndice I - Planilha com a numeração e a metragem quadrada da área útil 

de cada um; 

• Apêndice II – Planta baixa identificando os espaços (BOX), com a numeração 

e a metragem quadrada da área útil de cada um. 

 

Diamantina, 13 de março de 2019. 

 

Hélen Cristina Pereira de Oliveira Silva 

Diretora Administrativa 
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APENDICE I 
 

RELAÇÃO DOS BOXES, A NUMERAÇÃO DE CADA QUAL E METRAGEM DA 

ÁREA, INCLUÍDAS AS BANCAS 

ITEM BOX’s BLOCO ÁREA 

BOX’s 

(m²) 

VALOR por 

m² 

VALOR TOTAL 

INICIAL DO m² 

01 
1 A 28,47  R$  30,00   R$     854,10  

02 
2 A 13,88  R$  30,00   R$     416,40  

03 
3 A 13,88  R$  30,00   R$     416,40  

04 
4 e 11 A 17,76  R$  30,00   R$     532,80  

05 
5 A 13,88  R$  30,00   R$     416,40  

06 
6 A 13,88  R$  30,00   R$     416,40  

07 
7, 8 e 9 A 43,56  R$  30,00   R$  1.306,80  

08 
10 A 13,88  R$  30,00   R$     416,40  

09 
12 A 13,88  R$  30,00   R$     416,40  

10 
13 A 65,77  R$  30,00   R$  1.973,10  

11 
14 A 13,88  R$  30,00   R$     416,40  

12 
15 A 13,88  R$  30,00   R$     416,40  

13 
16 A 13,88  R$  30,00   R$     416,40  

14 
17 A 13,88  R$  30,00   R$     416,40  

15 
18 A 13,88  R$  30,00   R$     416,40  

16 
19 A 13,88  R$  30,00   R$     416,40  

17 
20 A 63,09  R$  30,00   R$  1.892,70  

18 
21B A 13,87  R$  30,00   R$     416,10  

19 
21 B  22,04  R$  30,00   R$     661,20  

20 
22 e 23 B  29,44  R$  30,00   R$     883,20  

21 
24, 25 e 29 B  43,88  R$  30,00   R$  1.316,40  

22 
26 B  14,44  R$  30,00   R$     433,20  

23 
27 e 28 B  29,44  R$  30,00   R$     883,20  

24 
30 B  14,44  R$  30,00   R$     433,20  

25 
BANCA 1 B 7,24  R$  30,00   R$     217,20  

26 
33, 41,42 e 43 D 45,04  R$  30,00   R$  1.351,20  

27 
34, 35  e 38 D 61,70   R$  30,00   R$  1.851,00  

28 
36 e 37 D 74,87  R$  30,00   R$  2.246,10  
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29 
39 e 40  D 20,25  R$  30,00   R$     607,50  

30 
40B EXTERNO 34,20   R$  30,00   R$  1.026,00  

31 
40C EXTERNO 12,60   R$  30,00   R$     378,00  

32 
44 C 44,44  R$  30,00   R$  1.333,20  

33 
45 e 46 C 29,44  R$  30,00   R$     883,20  

34 
47 C 14,25  R$  30,00   R$     427,50  

35 
48 C 29,25  R$  30,00   R$     877,50  

36 
49 C 29,44  R$  30,00   R$     883,20  

37 
50 C 29,44  R$  30,00   R$     883,20  

38 
BANCA 2 C 15,04  R$  30,00   R$     451,20  

39 
BANCA 3 C 6,99  R$  30,00   R$     209,70  
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APÊNDICE II 
 
 

PLANTA BAIXA IDENTIFICANDO OS ESPAÇOS (BOX), COM A NUMERAÇÃO E A 
METRAGEM QUADRADA DA ÁREA ÚTIL DE CADA UM 

 
 
PROJETOS TÉCNICOS 
 
MERCADO NOVO – LOCALIZAÇÃO DOS BOXES 
 
 

• Folha 01/08 – Planta baixa Bloco A 1º pavimento 

• Folha 02/08 – Planta baixa Bloco A 2º pavimento 

• Folha 03/08 – Planta baixa Bloco B 

• Folha 04/08 – Planta baixa Bloco C 

• Folha 05/08 – Planta baixa Bloco D 

• Folha 06/08 – Cortes AA, BB, CC, DD 

• Folha 07/08 – Planta baixa Bloco D 

• Folha 08/08 – Situação 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

  Declaro, para os devidos fins, que os projetos fornecidos em meio digital 
aos eventuais licitantes são cópia fiel dos originais integrantes do presente 
procedimento licitatório.  
 
  Diamantina, 23 de julho de 2020. 
 
 
 

Carlos Augusto Meira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO II 
 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 
 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

 
Diamantina, ______ de ___________________ de 2020. 
 
 
PROPONENTE: _________________________________________________ 
 
A 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA 
 
 

 
DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE 

 
 

O abaixo-assinado _________________________, carteira de identidade 

nº __________________, na qualidade de responsável legal pela empresa 

__________________________ vem, pela presente, informar a Vossas Senhorias, que 

é pessoa designada para acompanhar e participar do procedimento licitatório sob 

modalidade de Edital de Concorrência Nº 001/2019, instaurado por essa Prefeitura, 

bem como assinar as atas e demais documentos dela decorrentes a que se referir a 

Concorrência em epígrafe, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de 

interposição de recursos. 

 
Atenciosamente, 

 
 

_________________________________________________ 
Nome e assinatura do responsável legal pela proponente 

 
 

_________________________________________________ 
(Nome e assinatura do responsável) 

 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 
Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO III 
 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

 
 
A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por 
intermédio de seu representante legal o Sr..................................................., 
portador da carteira de identidade nº....................... e do CPF nº ......................., 
DECLARA  não ter recebido do MUNICÍPIO DE DIAMANTINA SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA de participação em licitação ou impedimento de contratar com a 
Administração Municipal, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE 
para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual ou Municipal.   
 
 
 
 
 
 

___________, ____ de _____________ de 2020.  
 
 
 

Nome e assinatura do representante legal da proponente. 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 
Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO IV 
 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 
EDITAL  

 
 
À  
Prefeitura do MUNICÍPIO DE DIAMANTINA 
A/C. Comissão de Licitação. 
Edital de Concorrência Nº 001/2019 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
______________________________________, inscrito no CPF 

___________________, portador do RG _________________ , abaixo assinado, na 

qualidade de responsável legal da proponente, _________________________, CNPJ 

___________________, DECLARA expressamente que se sujeita às condições 

estabelecidas no Edital de Concorrência acima citado e que acatará integralmente 

qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador, quanto à qualificação apenas 

das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital e que 

demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto. 

 

 
 

___________, ____ de _____________ de 2020.  
 
 
 

Nome e assinatura do representante legal da proponente. 

 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 
Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO V 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES 
MENORES 

 
 
 
A empresa ................................................................. (razão social), inscrito no 

CNPJ/MF sob n.º .............................................., com sede na cidade de 

......................................, Estado ................................, à Rua/Av. 

............................................................................................. (endereço 

completo), DECLARA para os devidos fins e especialmente para o Edital de 

Concorrência n.º 001/2019, que não mantém em seu quadro de pessoal 

trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em 

serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, 

trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 (quatorze) anos. 

 

 
 

___________, ____ de _____________ de 2020.  
 
 
 

Nome e assinatura do representante legal da proponente. 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 
Comissão Permanente de Licitação 
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 ANEXO VI 
 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 
 

 
MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA 

 
 
 

 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019, por seu representante credenciado, declara, na 

forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº. 8.666/93, obrigando a empresa que 

representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação que julgou 

os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito 

de recurso e ao prazo respectivo, concordando, em consequência, com o curso do 

procedimento licitatório e abertura dos Envelopes nº 02 -  Proposta de Preços das 

proponentes habilitadas. 

 
 
 

___________, ____ de _____________ de 2020.  
 
 
 

Nome e assinatura do representante legal da proponente. 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 
Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO VII 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 
 

MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSA POR PRAZO 
DETERMINADO 

 
 

Contrato n° ____/2020 
  

Contrato de concessão de Uso Onerosa por Prazo Determinado 
entre o MUNICÍPIO DE DIAMANTINA e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
para utilização de área comercial no Mercado Novo. 

 
Aos ................. dias do mês de .................... do ano de dois mil e dezenove, 
compareceram, de um lado a xxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob nº xxxxxxxxxx, com sede no xxxxxxxxxxxxxxx, nesta cidade, neste 
ato representado pelo Sr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, solteiro, portador da CI/RG 
nº xxxxxxxxxxx da SSP/PR. e inscrito no CNPJ sob o nº xxxxxxxxx, doravante 
denominado CONCEDENTE; e de outro lado, a empresa ..........................., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CPF/MF sob o nº .................., nesse ato 
representada pelo Sr. ......................., portador da CI/RG nº ......................, da 
SSP/....... e inscrito no CPF/MF nº ............, doravante denominada 
CONCESSIONÁRIA.                     
  
 As partes acima nomeadas e qualificadas têm entre si, e justo acordado, celebrar 
o presente Contrato de Concessão de Uso Onerosa por Prazo Determinado, de uma área 
comercial, no Mercado Novo, regendo-se pelas normas da Lei Federal 8.666/93, Lei 
Orgânica do MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG e Decreto Municipal nº 283/2017 e pelas 
condições estipuladas a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: -DO OBJETO 
 Este contrato tem como objeto a Concessão de Uso Onerosa, do CONCEDENTE a 
favor da CONCESSIONÁRIA, de uma área comercial com .......... m2, localizada no 
Mercado Novo, Box nº ........, conforme Edital de Concorrência Pública nº 001/2019, 
com a finalidade específica de exploração comercial, de acordo com o memorial 
descritivo e demais anexos inclusos, que integram o presente edital. 
 
SUBCLAÚSULA PRIMEIRA: A CONCESSIONÁRIA utilizará o local para 
exploração comercial, obedecidas as disposições do edital de licitação e do 
presente instrumento. 
 
SUBCLAÚSULA SEGUNDA: Integram e completam o presente Contrato, para todos os 
fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do edital 
de Concorrência Pública nº 001/2019 as dimensões e divisões da área ora contratada. 

 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA: A execução de obras de ampliação ou novas 
instalações na referida área, prevista nesta Concessão de Uso, serão 
fiscalizadas pelos técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e 
Rural. 
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SUBCLÁUSULA QUARTA: A CONCESSIONÁRIA se obriga a manter as instalações da 
área, objeto deste ajuste, em perfeito estado de conservação e funcionamento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DA CONCESSÃO DE USO: 
 O prazo de concessão de uso da área, objeto deste instrumento, será de 120 
(cento e vinte) meses, a partir da data de expedição de autorização de funcionamento 
da Secretaria Municipal de Fazenda, renovável por igual período, desde que cumpridas 
as cláusulas contratuais. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Após transcorrido o prazo de 10 (dez) anos, estipulado 
no “caput” desta Cláusula, caso não haja sua prorrogação, a CONCESSIONÁRIA 
deverá reverter a área, ao CONCEDENTE, em perfeito estado de conservação e 
funcionamento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO 
 
SUBCÁUSULA PRIMEIRA: O pagamento do valor mensal ofertado pela licitante 
vencedora será efetuado mensalmente em bancos credenciados, através de parcelas 
mensais que emitidas através de guia expedida pela Diretoria Tributária da Secretaria 
de Fazenda do MUNICÍPIO DE DIAMANTINA. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Vencimento: até o quinto dia útil do mês subsequente ao 
vencido. 
 
SUBCÁUSULA SEGUNDA - O não pagamento do valor mensal em seu vencimento 
acarretará a cobrança de multas e juros previstos na legislação municipal de 
Diamantina, pela variação do IGPM ou índice governamental que venha substituí-lo.  
 
CLÁUSULA QUARTA: RESPONSABILIDADES DO CONCEDENTE  
  

Caberá ao CONCEDENTE  cumprir  fielmente as normas estabelecidas 
para a perfeita consecução do objeto do presente contrato, de acordo  com o 
determinado na Cláusula Primeira desta Concessão. 
 
SUBCÁUSULA PRIMEIRA: O CONCEDENTE deverá supervisionar o desenvolvimento 
das obras na área, objeto deste ajuste, informando e assessorando a CONCESSIONÁRIA 
sobre as diretrizes e os prazos de conclusão, sem, contudo, deixar de eximir a 
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA sobre os mesmos. 
 
SUBCÁUSULA SEGUNDA: O CONCEDENTE deverá fornecer à CONCESSIONÁRIA sem 
ônus para esta, todas as informações existentes pertinentes e de interesse para a 
realização dos serviços, bem como, dar à CONCESSIONÁRIA as condições necessárias 
para regular execução do objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA-RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA 
 
 Serão de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA todos os seguros 
necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual 
de danos materiais ou pessoais, causados a seus empregados, aos bens públicos ou a 
terceiros. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Caberá, ainda, à CONCESSIONÁRIA: 
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a. Manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições que 

propiciaram sua habilitação no processo licitatório, apresentando, 

sempre que solicitados pela Concedente, os documentos 

comprobatórios de regularidade fiscal / trabalhista. 

b. Cumprir fielmente todos os prazos previstos neste Edital. 

c. Depositar mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao mês 

do vencimento, na conta bancária indicada pelo poder concedente, o 

valor correspondente ao preço pela concessão. 

d. Depositar em conta bancária indicada pelo poder concedente ou quem 

este delegar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, 

o valor correspondente ao rateio pelas despesas comuns. 

e. Suportar integralmente todas as despesas com projetos, construções, 

material, mão de obra, encargos financeiros, tributários, 

previdenciários e outros, relativos à execução das adequações 

necessárias à implantação do empreendimento, bem como daquelas 

relacionadas com a preservação do bem. 

f. Serão de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA todos os 

seguros necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao 

ressarcimento eventual dos danos materiais ou pessoais causados a 

seus empregados ou a terceiros, bem como multas e/ou indenizações 

por danos ambientais e ao bem. 

g. Executar as obras e os serviços necessários à adequação da área 

escolhida, objeto da Concessão, na conformidade das disposições 

legais e contratuais. 

h. Prestar, em caráter permanente, serviços eficientes para todos os 

usuários. 

i. Acatar prontamente as determinações da fiscalização do Município de 

Diamantina. 

j. Atender a todas as prescrições legais e regulamentadoras. 

k. Todo material proveniente de remoção ou entulho, decorrente do 

processo de implantação das obras de reforma e adequação dos 

espaços concedidos, deverá ser removido para locais previamente 

aprovados pela Prefeitura do Município de Diamantina, não podendo, 

em hipótese alguma, permanecer no local. 

l. A CONCESSIONÁRIA deverá efetuar a manutenção do local do bem, de 
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maneira a permitir o uso regular por parte dos concessionários e 

usuários, promovendo a varrição, limpeza e conservação do local até 

o final do serviço, com especial cuidado no tocante a preservar as 

condições de higiene dos produtos ali comercializados, considerando o 

caráter alimentar destes. 

m. Todos os locais e equipamentos, bens e propriedades danificados em 

decorrência das obras e serviços executados, deverão ser 

imediatamente refeitos e construídos de acordo com as boas técnicas 

e normas vigentes, sem causar nenhum ônus ao Órgão Gestor do 

Mercado, concessionários e usuários do Mercado Novo de Diamantina. 

n. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela segurança do trabalho de 

seus funcionários e de todos os atos por eles praticados. 

o. A CONCESSIONÁRIA ficará responsável a qualquer tempo pela 

quantidade e pela qualidade das obras e dos serviços executados e 

pelo material utilizado. 

p. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a comparecer sempre que solicitado, ao 

Órgão Gestor do Mercado, em dias e horários por ela estabelecidos, a 

fim de receber instruções ou participar de reuniões que poderão ser 

realizadas em outros locais. 

q. A CONCESSIONÁRIA deverá assumir, de forma objetiva, toda e 

qualquer responsabilidade perante terceiros, pela execução das obras 

de adequação e demais serviços no espaço concedido, pertinente ao 

objeto da presente licitação, devendo indenizar a municipalidade e/ou 

terceiros por todo e qualquer prejuízo ou dano causados, inclusive ao 

patrimônio histórico e cultural do prédio do Mercado Novo de 

Diamantina, que venham ocorrer por conta da execução do contrato. 

r. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a atender e zelar pela manutenção de 

todas as determinações emanadas, atuais e futuras, dos órgãos 

responsáveis pela preservação do patrimônio histórico Município de 

Diamantina e do Estado de Minas Gerais. 

s. A CONCESSIONÁRIA deverá observar com rigor as disposições do 

Código do Consumidor, responsabilizando-se pela aprovação dos 

órgãos técnicos da Prefeitura, os projetos e memoriais das adequações 

da área objeto da concessão, os quais deverão atender às exigências 

legais pertinentes, bem como realizá-las e concluí-las no prazo previsto 
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neste edital. 

t. As despesas relativas a serviços e facilidades, tais como água, esgoto, 

energia elétrica, telefone, gás, conservação e limpeza, coleta de lixo, 

etc., das áreas privativas, correrão por conta das licitantes 

adjudicatárias. 

u. Não utilizar a área concedida para fins diversos do estabelecido em 

contrato, devendo ser observadas todas as normas e regras para 

instalação do comércio. 

v. Não ceder no todo ou em parte, a área objeto da concessão a terceiros, 

seja a que título for. 

w. Zelar pela limpeza e pela conservação da área, devendo providenciar, 

às suas expensas, as obras e os serviços que se fizerem necessários 

para a sua manutenção. 

x. Arcar com todas as despesas decorrentes da concessão de uso ora 

licitada, inclusive as relativas à lavratura e ao registro do competente 

instrumento, bem como eventuais taxas e tarifas. 

          
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: As obrigações relacionadas na Subcláusula anterior poderão 
ser acrescidas ou modificadas, a consenso das partes.        
    
SUBCLÁUSULA TERCEIRA: A execução das obras e instalações, para adequar a área 
ao interesse comercial pretendido pela CONCESSIONÁRIA, ficará sob sua 
responsabilidade, tanto administrativo como financeiramente, obrigando-se a 
CONCESSIONÁRIA a manter as instalações em perfeito estado de conservação e 
funcionamento. 
 
CLAÚSULA SEXTA: DAS SUBCONTRATAÇÕES 
  
 É vedada à CONCESSIONÁRIA transferir parcial ou totalmente os direitos 
estabelecidos no presente termo, sem prévia e expressa autorização, por escrito, do 
CONCEDENTE. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Quaisquer cessões ou transferências feitas sem autorização 
expressa do CONCEDENTE serão nulas de pleno direito e sem qualquer efeito, além de 
constituírem infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis. 

 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: Ocorrendo a cessão ou transferência deste contrato, a ora 
CONCESSIONÁRIA permanecerá solidariamente responsável com o novo 
concessionário da área, tanto em relação ao CONCEDENTE quanto perante terceiros, 
pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA-DAS PENALIDADES: 
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O descumprimento das obrigações e responsabilidades 
assumidas pela licitante propiciará a aplicação das seguintes penalidades, consoante o 
Artigo 87, incisos I à IV e parágrafos 1º., 2º. e 3º. da Lei Federal nº. 8.666/93: 

a) advertência;  
b) multa;  
c) suspensão temporária de participar em licitação promovida pela 

Prefeitura do MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, pelo prazo de até 02 (dois) 
anos;  

d) declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da aplicação da 
suspensão temporária. 

 
 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: Pelo descumprimento de suas obrigações, a Concessionária 
sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 

a) Multa de 1% (um por cento) do valor proposto por dia de atraso não 
justificado e aceito para o início e entrega das obras de instalação nas áreas 
concedidas, até o máximo de 60 (sessenta) dias. 

b) Multa de 2% (dois por cento) do valor proposto por dia de paralisação não 
justificada e aceita pelo Município, até o máximo de 15 (quinze) dias. 

c) Pelo atraso no início da operacionalização, por dolo ou culpa da 
Concessionária ou de seus subordinados, será aplicada a multa diária de 1% 
(um por cento) do valor proposto. 

d) Multa de 50% (cinquenta por cento) do valor proposto, na hipótese de 
inexecução total do ajuste e rescisão do contrato por culpa da empresa 
contratada. 

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor proposto, por inexecução parcial do 
ajuste, por executar os serviços em desconformidade com o exigido no 
contrato e seus anexos. 

 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA: As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui 
a de outras. 

 
SUBCLÁUSULA QUARTA: As multas previstas neste item não têm caráter compensatório 
e, consequentemente, seu pagamento não exime a CONCESSIONÁRIA da reparação dos 
danos, perdas ou prejuízos a que tenha dado causa, seja à administração, seja ao 
público em geral. 
 
SUBCLÁUSULA QUINTA: O CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo antes da 
contratação, desclassificar a proposta ou desqualificar a licitante, sem que a esta caiba 
o direito à indenização ou reembolso, na hipótese de vir a ser comprovada a existência 
de fato ou circunstância que desabone sua idoneidade financeira, que comprometa sua 
capacidade técnica ou administrativa, ou ainda, que reduza sua capacidade de operação. 
. 
CLÁUSULA OITAVA- DA INTERVENÇÃO: 

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Caberá a intervenção pelo Poder Concedente, em caráter 
excepcional, nos casos relacionados abaixo com o fim exclusivo de assegurar a 
regularidade e a adequação na execução dos serviços, bem como o fiel cumprimento 
das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes: 

a) desvirtuamento do uso da área concessionada; 
b) modificação ou alteração não autorizada do bem objeto da concessão; 
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SUBCLÁUSULA SEGUNDA: A intervenção far-se-á por ato motivado da Administração, 
que conterá a designação do Interventor, o prazo da intervenção, os objetivos e os 
limites da medida. 
 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA: O período da intervenção não será superior a 180 (cento e 
oitenta) dias, findo o qual o interventor proporá ao Poder Concedente ou a extinção da 
concessão ou a devolução da obra à Concessionária; 
 
SUBCLÁUSULA QUARTA: Cessada a intervenção e não ocorrendo a extinção da 
concessão, haverá a imediata prestação de contas pelo interventor, que responderá 
pelos atos praticados durante a sua gestão, sem prejuízo de responsabilidade pela 
concedente e do direito à indenização pelo concessionário e pela concedente. 
 
SUBCLÁUSULA QUINTA: Não será permitida qualquer alteração, modificação, 
acréscimo, redução, divisão e reforma do bem objeto de concessão, sem o 
consentimento expresso pelo Poder Concedente, não cabendo o(a) concessionário(a), 
direito a qualquer indenização, ou retenção, das obras ou benfeitorias que executar, 
ficando certo de que, as mesmas passarão a integrar o imóvel de pleno direito, caso o 
poder executivo não prefira que o imóvel seja recolocado no seu estado anterior. 

 
CLÁUSULA NONA- DA RESCISÃO 
   
 A presente concessão de uso poderá ser rescindida pelo CONCEDENTE, de pleno 
direito, sem que caiba à CONCESSIONÁRIA qualquer indenização, nos seguintes casos: 

a) transferência dos direitos adquiridos neste termo, no todo ou em parte;      
b) manifesta impossibilidade, por parte da CONCESSIONÁRIA, de cumprir as 

obrigações assumidas;  
c) se falir ou entrar em liquidação; 
d) se sublocar, no todo ou em parte, a área destinado ao negócio de sua exploração; 
e) por infração reincidente de qualquer destas obrigações; 
f) se utilizar a área, objeto deste instrumento, para outros fins que não o previsto 

neste termo; 
g) se atrasar o pagamento do preço específico mensal por mais de 60 (sessenta) 

dias; 
h) se efetuar qualquer modificação nas instalações sem a prévia autorização do 

CONCEDENTE; 
i) se atrasar por mais de 45 (quarenta e cinco) dias o início das atividades na área, 

objeto deste instrumento; 
j) por término do prazo contratual, sem que tenha requerido sua renovação ; 
k) nas demais circunstâncias ou motivos, previstos nos Artigos 71,77, 78, 79 e 80 

da Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis à espécie. 
 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: A qualquer tempo durante a vigência deste instrumento, o 
CONCEDENTE poderá rescindi-lo caso necessite da área para seu uso, mediante 
indenização à CONCESSIONÁRIA do custo das instalações existentes. 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: O CONCEDENTE poderá rescindir o contrato, 
independentemente de interpelação judicial, para a desocupação da instalação pela 
CONCESSIONÁRIA, se julgar necessário, por motivo de ordem pública, incorporar a 
instalação ao domínio da União. 
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA: A área ocupada deverá ser desocupada no 10º (décimo) dia 
após a publicação da rescisão, para que estas áreas sejam reaproveitadas 
imediatamente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:  
 
 As alterações de qualquer das disposições estabelecidas neste instrumento 
somente se reputarão válidas se tomadas expressamente em Termo Aditivo, integrando 
ao presente, na forma de anexo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
    
 O presente termo rege-se pelas disposições expressas nas Leis Federais nº 
8.666/93 e 8.987/95, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, 
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA –DAS CONDIÇÕES GERAIS:           
 
 A CONCESSIONÁRIA, na vigência desta concessão, será a única responsável 
perante terceiros pelos atos praticados por seus prepostos, pelo uso indevido dos 
equipamentos ou pelos danos porventura provocados, excluindo o CONCEDENTE de 
quaisquer ônus. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: A CONCESSIONÁRIA tem pleno conhecimento dos elementos 
deste termo, dos locais e de todas as condições gerais e peculiares dos serviços a serem 
executados, não podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo 
do perfeito cumprimento do mesmo. 

 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: Findo o prazo de 10 (dez) anos, incorporarão ao domínio do 
CONCEDENTE, independentemente de qualquer indenização, todas as instalações e 
benfeitorias que tenham sido feitas na área, objeto dessa concessão de uso. 
 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA: Qualquer ampliação das instalações, mesmo se aprovada, 
não importará na obrigação do CONCEDENTE de indenizar, nem prorrogar o prazo de 
incorporação ao seu domínio, estabelecido na subcláusula acima, salvo quando for 
autorizado com essa condição específica.     
 
SUBCLÁUSULA QUARTA: A vigilância na área, objeto deste ajuste, ficará a cargo da 
CONCESSIONÁRIA, reservado ao CONCEDENTE o direito de intervir quando julgar 
necessário para fazer observar a ordem, disciplina e segurança do Mercado Novo. 
 
SUBCLÁUSULA QUINTA: A CONCESSIONÁRIA se obriga a segurar as instalações contra 
incêndio e a manter seguro de responsabilidade civil, cobrindo pessoas, bens e coisas 
de terceiros, quando no interior de suas instalações. 
 
SUBCLÁUSULA SEXTA: As questões entre o CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA 
relativas à construção e à utilização da área, além das que disserem respeito à 
inteligência de qualquer cláusula do presente ajuste, serão submetidos à apreciação da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA –DOS CASOS OMISSOS: 
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 Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base 
nas legislações em vigor, em especial na Lei Federal n º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA – DO FORO  

 
 As partes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento 
perante o foro da Comarca de Diamantina, Estado do MINAS GERAIS, com renúncia 
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou torne. 
 
 
 E, por estarem assim justas e acordadas, assinam este instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas. 
 
 Diamantina,......... de ........ de 2020. 

 
 

P/ CONCEDENTE: 
 
P/ CONCESSIONÁRIA:   
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ANEXO VIII 
 
 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO –  
 
 
 

 
A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., 

por intermédio de seu representante legal o Sr..................................................., 
portador da carteira de identidade nº....................... e do CPF nº ......................., 
DECLARA, especialmente para o EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 001/2019, que em 
seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: 
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou 
parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção.  

 
 
 
 

___________, ____ de _____________ de 2020.  
 
 
 
 
 
 

Nome e assinatura do representante legal da proponente. 
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ANEXO IX 
 
 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 
 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 

(razão social, endereço, telefone, “fac-símile” e CNPJ/MF) 
 

 
 
 
À Comissão de Licitação 
 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019 
 
 
 
 Prezados Senhores, 
 
 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas. nossa proposta de preços 
relativa à CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇOS FÍSICOS DESTINADOS À 
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE BOXES NO MERCADO NOVO, objeto da licitação em 
epígrafe. 

O valor proposto para pagamento MENSAL é de R$ ______ (_____________), 
REFERENTE À CONCESSÃO DE USO DO ESPAÇO DO BOX Nº ......... 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (SESSENTA) dias a partir da 
data do recebimento das propostas pela comissão de licitação. 

Declaramos que disponibilizaremos os recursos humanos e materiais necessários 
à execução da exploração comercial, objeto desta licitação. 

Declaramos que concordamos com o reajuste anual do valor mensal ofertado, 
com base na IGPM ou outro índice governamental que venha substituir,  ocorrida no 
mesmo período; 

As condições de pagamento são conforme aquelas estabelecidas no Edital de 
Licitação supramencionado. 
 
 
 ___________, ____ de _____________ de 2020. 
 
 
 

Nome e assinatura do representante legal da proponente. 


