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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 
 
 
 

 
R E F E R Ê N C I A 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 2/2013                  PROCESSO N.º 64/2013 

AFIXADO NO QUADRO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE EM 16 

DE DEZEMBRO DE 2013 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

 
 

PROTOCOLO ATÉ O DIA 20 DE JANEIRO DE 2014 ÀS 15:00 HORAS. 

ABERTURA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014 ÀS 15:30 HORAS. 

  
 
 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

D E S C R I Ç Ã O  

 
 
CONCESSÃO DE USO REMUNERADO DE ESPAÇO EXISTENTE NO TERMINAL RODOVIÁRIO SAME 
CALIL NICOLAU EID - SEMINHO, CONFORME ANEXO VII, PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA 
ATIVIDADE COMERCIAL DE LANCHONETE, BAR OU RESTAURANTE, PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO, 
COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO EM CONFORMIDADE COM AS 
ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DESTE 
EDITAL. 
 
 
 
ANTONIO BRITO MANTOVANI 
Chefe da Divisão de Licitações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                                        Emancipado em 28/10/1917 
 

                         DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 

  
 

EDITAL Nº. 58/2013 
PROCESSO Nº. 64/2013 
CONCORRÊNCIA Nº. 2/2013 
 
 
OBJETO:- CONCESSÃO REMUNERADA DE USO DE BOX DO TERMINAL RODOVIÁRIO 
 
 
TIPO: MAIOR OFERTA  
 
 
1 – PREÂMBULO 
 
1.1 – O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE, através da Diretoria de Serviços Administrativos, sito 
na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº. 185, centro, torna público que fará realizar licitação na 
MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA, objetivando a Concessão Remunerada de Uso de Box do 
Terminal Rodoviário de Passageiros a qual será regida pela Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 
1.993, e alterações posteriores, pelas demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente 
licitação, bem como, nas disposições contidas neste edital. 
 
1.2 - O prazo para recebimento dos ENVELOPES 01 – DOCUMENTAÇÃO e ENVELOPE 02 - 
PROPOSTA será até às 15:00 HORAS DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014 no Protocolo da Divisão de 
Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº. 185, 
centro, nesta cidade de NOVO HORIZONTE/SP. 
 
1.3 – A abertura do envelope nº. 01 “DOCUMENTAÇÃO” terá início ÀS 15:30 HORAS DO DIA 20 DE 
JANEIRO DE 2014, no mesmo endereço acima mencionado. 
 
2 – OBJETO: 
 
2.1 – Constitui objeto desta concorrência, a Concessão de Uso Remunerado de BOX DO TERMINAL 
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS SAME CALIL NICOLAU EID - SEMINHO, conforme descrição no 
Anexo I – Termo de Referência e Anexo II Minuta do Contrato. 
 
3 – DOS PRAZOS DE CONCESSÃO: 
3.1 - O prazo de concessão é de 01 (um) ano, contado da data de assinatura do contrato, podendo 
a administração, caso haja interesse, renová-lo por igual período até o limite legal. 
 
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
4.1 – Poderão participar desta CONCORRÊNCIA quaisquer pessoas, que na fase de habilitação 
comprovar possuir os requisitos de qualificação exigidos neste Edital. 
 
 
4.2 – Será vedada a participação de empresas nesta licitação, quando: 
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4.2.1 – declaradas inidôneas por qualquer órgão público; 

 
4.2.2 – com falência decretada, ou que tenha requerido concordata; 

 
4.2.3 – associadas em consórcio; 

 
4.2.4 – impedidas de transacionar com qualquer administração pública (municipal, estadual ou 
federal), ou algum de seus órgãos descentralizados; 

 
4.2.5 – enquadradas nas disposições do artigo 9º, da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1.993 
e alterações posteriores; 

 
4.2.6 – suspensas por esta Prefeitura. 
 
4.3 – Os pedidos de esclarecimentos em relação ao presente edital e seus anexos deverão ser 
apresentados por escrito e protocolados tempestivamente junto ao Protocolo geral desta 
Prefeitura Municipal, com a devida identificação do responsável pelo ato. 
 
4.4 – Todos os documentos exigidos neste Edital, salvo aqueles emitidos pela própria licitante, 
poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente, ou ainda, através de publicação em órgão de imprensa oficial. 
 
4.5 – Nenhum documento expedido pelo licitante precisará ter a firma reconhecida, mas, deverá 
ser assinado por seu representante legal, podendo a comissão de julgamento exigir a qualquer 
momento, a exibição do documento original para verificação de sua autenticidade. 
 
4.6 – Não serão admitidas sob qualquer pretexto, inclusões, modificações ou substituições de 
quaisquer documentos ou invólucros, em qualquer fase da presente licitação. 
 
4.7 – Em qualquer fase desta licitação, a comissão de julgamento poderá exigir esclarecimentos de 
qualquer proponente, sobre documento ou informação apresentada, desde que não resulte em 
alteração ou substituição dos dados/documentos apresentados. 
 
4.8 – Os documentos exigidos neste edital terão a validade e o prazo assinalados em lei específica, 
ou no próprio documento, bem como, aqueles que não fixarem prazo de validade, será 
considerado o prazo de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão; 
 
4.8.1 - Nas certidões fornecidas via internet a comissão de licitação, confirmará a veracidade do 
licitante junto ao Departamento da Receita Federal, no site da INTERNET, nos termos da Instrução 
Normativa nº. 80 de 23.10.97, da Secretaria da Receita Federal, bem como, quanto à certidão 
negativa da dívida ativa da União, junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme 
Portaria 414, 15.07.98, bem como, será confirmada a veracidade das certidões negativas de débito 
do INSS e FGTS, bem como a Prova de Regularidade Trabalhista. 
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5 – DAS CONDIÇÕES PARA A HABILITAÇÃO: 
 
5.1 - Documentos para Habilitação de Pessoa Jurídica: 
 
5.1.1 - Prova da HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o tipo de sociedade proponente, consistente 
de cópia de: 

 
5.1.1.1 - cédula de identidade do sócio majoritário ou de qualquer outro sócio, se sociedade em 
partes iguais e, no caso de sociedade anônima, do diretor-presidente ou diretor regularmente 
constituído; 

 
5.1.1.2 – comprovante de registro comercial no órgão competente, no caso de empresa 
individual; 

 
5.1.1.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com a última alteração, ou 
consolidado, devidamente registrados no órgão competente, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da publicação da ata de eleição de 
seus administradores; 

 
5.1.1.4 - Inscrição do ato constitutivo e modificações subseqüentes, ou consolidadas, no órgão 
competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

 
5.1.1.5 – Ata registrada na Junta Comercial, das assembléias que tenham aprovado ou alterado os 
estatutos em vigor e ata de eleição dos administradores em exercício, no caso de cooperativas; 
 
5.1.2 - Prova de REGULARIDADE FISCAL, consistente em: 
 
5.1.2.1 - Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF), com 
validade na data de sua apresentação. 

 
5.1.2.2 - Prova de inscrição do licitante no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual, 
quando for o caso, relativo ao seu domicílio ou sede, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto desta licitação; 

 
5.1.2.3 – Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, inclusive 
dívida ativa da união, do domicílio ou sede da licitante, ou outro equivalente na forma da lei;  

 
5.1.2.4 - Prova de regularidade (CND’s) relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS); 

 
5.1.2.5 – DECLARAÇÃO da licitante de que se encontra em situação regular perante o Ministério 
do Trabalho na observância das vedações estabelecidas no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição 
Federal; 
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5.1.2.6 – Prova de regularidade Trabalhista, através da certidão negativa de débitos trabalhistas 
ou da positiva com efeito de negativa emitido pela Justiça do Trabalho, Obtida nos portais do 
Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do 
Trabalho. 

5.1.2.6 – Para o licitante que esteja atualmente desenvolvendo atividade comercial dentro da 
Rodoviária, será necessária a apresentação de CERTIDÃO NEGATIVA emitido pela Prefeitura 
Municipal de NOVO HORIZONTE, que comprove a regularidade dos pagamentos da Concessão do 
Uso do Boxe. 

 
5.1.2.7 - A documentação elencada nos itens anteriores, não poderá ser substituída por registro 
cadastral, seja este emitido por órgão ou por qualquer entidade pública. 
 
6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
6.1 - A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada no “INVÓLUCRO Nº. 2”, indevassável, 
rubricada no fecho, apresentando em sua parte externa o nome da empresa-licitante, o número 
da licitação e do processo, e, conterá a proposta comercial devidamente digitalizada, em 
português, contendo: 
 
6.2 – Nome da empresa, endereço completo e número de inscrição no CNPJ do MF; 
 
6.3 – Número da concorrência; 
 
6.4 - Identificação do Compartimento pretendido 

 
6.5 - Preço mensal ofertado para a concessão que deverá ser expresso em reais e por extenso, 
observado o valor mínimo estabelecido no Anexo I, abaixo do qual será desclassificada a 
respectiva proposta. 
 
6.6 – Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias 
 
6.7 - Local, data e assinatura do representante legal da proponente. 
 
 
7 - DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 
7.1 - Entrega dos envelopes DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA. 

 
7.1.1 – Os envelopes nº. 01 e nº. 02, concernentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÂO E 
PROPOSTA COMERCIAL, respectivamente deverão ser entregues devidamente fechados e 
indevassáveis, no Protocolo da Divisão de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, que os 
receberá no local, até a data e hora estabelecidas no preâmbulo deste edital; 
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7.1.2 – Nos envelopes deverão constar, em lugar visível, a titulação de seu conteúdo – Envelope 
nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO, Envelope nº. 02 – PROPOSTA, razão social, endereço da empresa, 
número da concorrência e do processo. 

 
7.1.3 – Caso a representação da licitante não se faça através de diretor ou sócio, o documento 
relativo ao credenciamento deverá ser entregue à comissão de julgamento de licitações, 
separadamente dos envelopes previstos no subitem anterior, acompanhado de documento que 
identifique o credenciado, diretor ou sócio da proponente, devendo no caso de prepostos, 
mencionarem os poderes de que está investido, sendo que para desistência de interposição de 
recursos, tal poder deverá ser expresso. 

 
7.1.4 - O documento do credenciado será retido pela Comissão e juntado ao processo licitatório. 
 
8 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO:  
 
8.1 – A presente CONCORRÊNCIA será processada e, julgada de acordo com o procedimento 
estabelecido pelo art. 43 da Lei Federal 8.666/93. 

 
8.1.1 – Abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO: 

 
8.1.2 – O julgamento da presente licitação será processado pela Comissão Permanente de 
Licitações, designada pelo Sr. Prefeito Municipal, através da Portaria nº. 38/13 de 19 de junho de 
2013. 
 
8.1.3 - No local, hora e dia designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes ou de 
seus representantes que comparecerem e demais pessoas que desejarem assistir ao ato, a 
Comissão julgadora de licitações iniciará os trabalhos, examinando os envelopes DOCUMENTAÇÃO 
E PROPOSTA, os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus representantes 
credenciados, procedendo a seguir a abertura do envelope DOCUMENTAÇÃO. 

 
8.1.4 - Os documentos contidos nos envelopes nº.01 – DOCUMENTAÇÃO, serão examinados e 
rubricados pelos membros da Comissão, bem como, pelos proponentes ou seus representantes. 

 
8.1.5 – Da reunião de abertura e julgamento, serão lavradas atas circunstanciadas, contendo o 
registro de todas as ocorrências, impugnações ou protestos, porventura havidos, as quais serão 
assinadas pelos membros da Comissão de Julgamento e, facultativamente, pelos representantes 
presentes. 

 
8.1.6 – Todos os documentos apresentados por qualquer licitante deverão estar rubricados pelo 
seu representante legal. 
 
8.1.7 – Em cada uma das fases da licitação, caso a Comissão Julgadora, a seu exclusivo critério, 
julgue conveniente, poderá suspender a respectiva reunião, a fim de que tenha melhores 
condições de analisar os documentos apresentados, para realizar ou determinar a realização de 
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diligências, solicitando ainda, se for o caso, parecer técnico e marcando, oportunamente, nova 
data e horário em que voltarão a reunirem-se os interessados, ocasião em que serão reiniciados os 
trabalhos até o julgamento da respectiva fase. 
 
8.1.8 – Suspensa a reunião, os membros da Comissão Julgadora e os representantes presentes, 
deverão rubricar todos os invólucros lacrados, contendo as propostas da fase seguinte, que ficarão 
em poder e guarda da Comissão até a reunião de abertura e julgamento da respectiva fase. 

 
8.1.9 – As propostas de preços das empresas-licitantes, não habilitadas, permanecerão em poder 
e guarda da Comissão Julgadora, com os invólucros devidamente lacrados e rubricados pelos seus 
membros e pelos representantes presentes, até o final do julgamento de eventuais recursos. 
 
8.1.10 – Para os fins do inciso I, alíneas “a“ e “b”, do Artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
alterações posteriores, a intimação do ato, à empresa licitante, se fará na pessoa do seu 
representante legal, presente na reunião de julgamento, através da assinatura da ata, ou pela 
publicação na Imprensa Oficial ou pelo site www.novohorizonte.sp.gov.br. 

 
9 – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: 
9.1 – Serão inabilitadas, liminarmente, as empresas licitantes que: 
 
a) apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras, entrelinhas, 

cancelamento em partes essenciais, sem a devida ressalva;  
b) deixarem de atender, no todo ou em parte, qualquer das disposições previstas no item 5 e 

seus subitens do presente Edital; 
c) não atenderem ou preencherem as condições exigidas neste Edital; 
 
9.2 – Se todas as licitantes forem inabilitadas, a Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para a reapresentação de nova documentação, escoimadas da causa que ensejou a 
inabilitação. 
 
10 - DA ABERTURA DO ENVELOPE PROPOSTA: 
 
10.1 – Os envelopes PROPOSTA das proponentes habilitadas serão abertos no mesmo local 
mencionado no preâmbulo do edital, após o resultado da fase de habilitação pela comissão de 
julgamento de licitações, se houver desistência expressa de interposição de recursos ou após 
decorrido o prazo para interposição de recursos ou julgados os interpostos, cuja data e horário 
será comunicada através da imprensa oficial e pelo site www.novohorizonte.sp.gov.br. 
 
10.2 – Não serão aceitas propostas por via postal, ou qualquer outra forma de transmissão, 
inclusive fac-símile. 
 
10.3 – Uma vez abertas as propostas, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 
admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas 
apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste Edital. 
 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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10.4 – As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão, bem como pelos 
proponentes ou seus representantes presentes. 
 
10.5 – Se o julgamento não puder ser realizado durante a sessão de abertura, a sessão será 
encerrada, sendo o resultado publicado através da imprensa oficial e pelo site 
www.novohorizonte.sp.gov.br. 
 
11 – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA: 
 
11.1- DESCLASSIFICAÇÃO 
 
11.1.1 – Serão desclassificadas as propostas que: 

 
a) estiverem em desacordo com o Edital; 
b) deixarem de atender, no todo ou em parte, qualquer das disposições previstas no item 5 e 

seus subitens do presente Edital; 
c) com emendas ou rasuras; 
d) não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa; 
e) com o preço abaixo do mínimo proposto no anexo I deste edital. 

 
11.1.2 – Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para reapresentação de outra, escoimada da causa que ensejou a 
desclassificação. 
 
11.2 – CLASSIFICAÇÃO: 
 
11.2.1 – No julgamento das propostas, levar-se-ão em consideração os critérios objetivos previstos 
nos artigos 44 e 45 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
11.2.2 – O critério de julgamento será o de maior oferta (maior valor da proposta), partindo-se do 
valor mínimo relacionado no Anexo I; 

 
11.2.3 – No caso de empate, decidir-se-á por sorteio entre as propostas empatadas. 

 
11.2.4 – Não serão levadas em consideração ofertas ou vantagens, baseadas em propostas de 
outras licitantes, e/ou não previstas neste Edital. 
 
12 – DA ASSINATURA: 
 
12.1 – A licitante-vencedora deverá comparecer para assinar o respectivo termo de contrato, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a convocação. 
 
12.1.1 – O prazo de que trata este item poderá ser prorrogado, uma única vez, quando solicitado e 
justificado por escrito. 
 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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12.2 – Em caso de recusa ou o não comparecimento da licitante-vencedora para assinar o 
contrato, será aplicada multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fica facultado à Administração 
convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada. 
 
12.3 – No ato de assinatura do contrato ou no ato de retirada documento equivalente a 
adjudicatária deverá apresentar: 
 
12.3.2 – Instrumento público ou particular de mandato, esse último com firma reconhecida, 
outorgando poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor 
autorizado através do estatuto ou contrato social. 

 
12.3.3 – Carta de apresentação do responsável perante a Administração, que responderá por 
todos os atos e as comunicações formais. 

 
13 – DAS PENALIDADES: 
 
13.1 – A CONTRATADA, que não cumprir integralmente as obrigações assumidas ou preceitos 
legais, conforme o caso poderá ser aplicado as seguintes penalidades: 
 
13.1.1 – Multa;  

 
13.1.2 – Rescisão do contrato; 

 
13.2.3 – Suspensão do direito de licitar junto à prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE; 
 
13.2.4 – Declaração de inidoneidade. 
 

13.3 – DAS MULTAS: 
 
13.3.1 – Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei federal nº 8.666/93, atualizada, em 
caso de mora na execução contratual ou inadimplemento a Concessionária estará sujeita à multas 
de 10% (dez por cento) incidentes sobre o valor da sua proposta. 
 

13.3.2 – As penalidades são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a de outras. 

13.3.3 – As importâncias relativas às multas serão pagas pela CONTRATADA, após a respectiva 
notificação. 
 
14 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
14.1 – Os pagamentos dar-se-ão até o 10º dia após o vencimento do mês já encerrado, estando 
sujeito a multa de 10% de seu montante a concessionária que efetuar o pagamento após este 
prazo. 
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15 – DOS RECURSOS 
 
15.3 – Os recursos deverão ser apresentados por escrito e protocolados no Protocolo Geral da 
Prefeitura, dentro do prazo legal, no horário compreendido das 07h30min às 11h00min e das 
12h30min às 17h00 dos dias de expediente, por representante legalmente constituído e 
identificado. 
 
16 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
16.1 – As disposições contidas neste Edital, no que couber, farão parte integrante do contrato a 
ser celebrado com o licitante vencedor, independentemente de sua transcrição no mesmo. 
 
16.2 – A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte poderá revogar ou anular o presente certame 
sem que assista aos licitantes o direito de reclamar indenizações ou recompensa. 
 
16.3 – Os casos omissos desta licitação serão resolvidos pela Comissão Permanente de licitações. 
 
16.4 – Para dirimir questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o Foro da Comarca de Novo Horizonte, Estado de São Paulo. 
 
16.5 – Decorrido o prazo de vigência da Concessão a Concedente providenciará a designação de 
Comissão de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequação do objeto aos 
termos contratuais, lavrar Termo de Recebimento definitivo, a ser firmado perlas partes. 
 
 Integram o presente Edital de Concorrência os seguintes anexos: 
- ANEXO I – Especificação do Boxe; 
- ANEXO II - Minuta do Contrato 
 
17 – DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: 
 
17.1 – O Edital poderá ser consultado e obtido, junto à Divisão de Licitações e Contratos, no prédio 
sede do Município, no endereço mencionado no preâmbulo, bem como, poderá ser consultado 
pelo site www.novohorizonte.sp.gov.br – e-mail  licitação@novohorizonte.sp.gov.br.  

 
NOVO HORIZONTE, 13 de dezembro de 2013 

 
 

TOSHIO TOYOTA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

ERNOMAR OCTAVIANO 
Assessor Jurídico 

OAB/SP Nº 63.447 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
mailto:licitação@novohorizonte.sp.gov.br
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ANEXO – I 

 
 
 
 
 
 
 

Box nº. Habilitação 
p/ 

Atividade Comercial VALOR MÍNIMO 
MENSAL 

 
01 

 
Pessoa 
Jurídica 

 
LANCHONETE, BAR ou 
RESTAURANTE. 
 

 
R$ 320,00 

 

       OBSERVAÇÃO: 

   

 Horário de Funcionamento: 24:00 horas Obrigatoriamente. 
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ANEXO II – MINUTA CONTRATUAL 
 
 

TERMO DE CONTRATO DE CONCESSÃO REMUNERADA DE USO DE BOX DO TERMINAL RODOVIÁRIO 
 
 
O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE, através de sua Diretoria de Serviços Administrativos, situada 
na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº. 185, centro, inscrita no CNPJ sob nº. 45.152.139/0001-
99, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, TOSHIO TOYOTA, brasileiro, divorciado, 
residente e domiciliado nesta Cidade de NOVO HORIZONTE/SP, portador da cédula de identidade 
de RG nº __________ e inscrito no CPF/MF sob nº ______________, doravante simplesmente 
denominado CONCEDENTE, e de outro lado a empresa, ---------------------------------------------------------
----------------------------, sediada ------------------------------, à --------------------------------------------------------
---- devidamente inscrita no CNPJ sob nº. ---------------------------------------, neste ato por seu 
representante abaixo assinado, doravante simplesmente denominada CONCESSIONÁRIA, com 
base no processo nº. ___/____ - Concorrência nº. ___/____, com fundamento na lei nº. 8.666/93, 
firmam o presente contrato e manifestam o seu integral acordo com as disposições seguintes: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 
1.1 – A CONCEDENTE outorga ao CONCESSIONÁRIA, sob o regime de concessão, o uso de área 
pública (Box do Terminal Rodoviário, sob o nº. 01), para instalação, manutenção e conservação de 
serviços de “LANHONETE, BAR ou RESTAURANTE”, em conformidade com o resultado da 
Concorrência nº. ___/____ – Processo nº ___/____, bem como demais documentos inclusos nos 
referidos autos, que para fins de direito, integram o presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 
2.1 - A presente concessão é feita pelo prazo de __ (____) anos, contados da data da assinatura da 
presente avença, podendo a Administração, caso haja interesse, renová-la por igual período 
respeitado o limite legal. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
3.1 - A CONCESSIONÁRIA somente poderá exercer o ramo de atividade de Lanchonete, bar ou 
restaurante. 
 
3.1.1 - O horário de funcionamento do Boxe deverá ser __ horas obrigatoriamente. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DOS PAGAMENTOS  
4.1 - A CONCESSIONÁRIA pagará à CONCEDENTE a título de outorga, mensalmente, o valor de R$ 
_______, (________reais). 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO 
5.1 – A CONCESSIONÁRIA pagará à CONCEDENTE a título de outorga o valor de R$ _____ (_____) 
em moeda corrente nacional, pelo período de 12 (doze) meses.  
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CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONCESSIONÁRIO 
6.1 - Findo o presente contrato, a CONCESSIONÁRIA deverá devolver ao Município o 
compartimento outorgado em concessão, sob pena de não o fazendo, sujeitar-se à multa de 0.3% 
(ponto três por cento) ao dia de atraso, calculado sobre o valor da remuneração mensal, sem 
prejuízo do valor mensal da concessão e da responsabilidade por perdas e danos ocasionados ao 
erário público pelo atraso ocorrido. 
 
6.2 - A CONCESSIONÁRIA, não poderá transferir a concessão ora outorgada, quer a título gratuito 
quer a título oneroso, sob pena de rescisão automática do presente instrumento. 
 
6.3 - Caso seja a CONCESSIONÁRIA firma individual, seu titular falecer, terá direito de preferência 
na concessão vaga, e desde que esteja o contrata em vigência, primeiramente seus descendentes 
de primeira linha (filhos), e em não havendo interesse destes, seus ascendentes de primeira linha 
(pais), desde que constituam nova pessoa jurídica, com o ramo de atividade análogo ao da 
concessão, sendo que o interessado deverá formalizar tal pretensão, por requerimento 
devidamente protocolizado na Prefeitura Municipal dentro de 20 (vinte) dias da data do óbito, 
com a anuência dos descendentes. 
 
6.4 – A CONCESSIONARIA obriga-se a cumprir todas as normas contidas no Decreto __________ 
de __/_____, que dispõe sobre o regulamento do ___________________. 
 
6.5 - A CONCESSIONARIA obriga-se ao pagamento de seu consumo individual de água e energia 
elétrica incidentes sobre o imóvel cujo é concedido. 
 
6.6 - A CONCESSIONÁRIA não poderá alterar ou modificar as disposições do Box, salvo com 
autorização expressa da CONCEDENTE. 
 
6.7 - Toda benfeitoria quer úteis, necessárias ou voluptuárias, que venham a ser realizadas no box, 
será incorporada ao Terminal Rodoviário, sem qualquer direito de retenção e indenização por 
parte da CONCESSIONÁRIA. 
 
6.8 - A CONCESSIONÁRIA, ao final do Contrato de Concessão de Uso do box, obriga-se a devolvê-lo 
em perfeitas condições de uso e higiene. 
 
6.9 - A CONCESSIONÁRIA responderá por todas as obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias, 
resultantes deste contrato. 
 
6.10 - A CONCESSIONÁRIA será responsável pelo atendimento de eventual intimação sanitária 
e/ou de proteção contra incêndio, ficando às suas expensas, os custos oriundos de modificações 
decorrentes de tais intimações. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS 
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 
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7.1 – Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula deste contrato ou pela inexecução 
total ou parcial do mesmo, a Prefeitura aplicará as seguintes multas e/ou sanções, de acordo com 
a infração cometida, sendo garantida a prévia defesa: 
 

7.1.1 – Advertência; 
  
7.1.2 – Multa; 
 
7.1.3 – Suspensão do direito de licitar junto à prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE; 

 
7.1.4 – Declaração de inidoneidade. 

 
7.2 - DAS MULTAS: 
 

7.2.1 – Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei federal nº 8.666/93, atualizada, em 
caso de mora na execução contratual ou inadimplemento a Concessionária estará sujeita à 
multas de 10% (dez por cento) incidentes sobre o valor da sua proposta. 
 

7.2.2 – As penalidades são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a de outras. 

7.2.3 – As importâncias relativas às multas serão pagas pela CONTRATADA, após a respectiva 
notificação, na forma prevista no contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
8.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e, escrito da Administração, 
nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93; 
 
8.2 – A CONCESSIONÁRIA não poderá desistir da concessão antes de findo o prazo contratual, 
caso em que ficará obrigado ao pagamento, por inteiro e de uma só vez, da importância 
correspondente a três prestações vincendas. 
 
8.3 – A rescisão amigável somente poderá ser procedida, dispensando-se o pagamento das 
prestações vincendas estabelecida no item anterior deste instrumento, desde que atenda aos 
altos interesses do município, devendo ser fundamentada a decisão eventualmente proferida 
neste sentido. 
 
8.4 – O não pagamento de 03 (TRES) parcelas consecutivas acarretará em rescisão do contrato, 
independentemente de qualquer aviso judicial ou extrajudicial, ou ainda, independente de ação, 
operando-se a reintegração de posse do objeto da concessão, sem quaisquer ônus para a 
Concedente, em especial indenizações por obras, equipamentos e ampliações realizadas. 
 
CLÁUSULA NONA: FISCALIZAÇÃO 
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9.1 - Compete a CONCEDENTE, a seu critério, exercer ampla, irre4strita e permanente fiscalização 
de todas as fases da execução dos serviços objeto da concessão, bem como do respectivo registros 
contábeis, sem prejuízo da obrigação da CONCESSIONARIA de fiscalizar os serviços, seus 
funcionários ou preposto. 
 
9.2 - A existência e a atuação da fiscalização da CONCEDENTE em nada restringe a 
responsabilidade da CONCESSIONARIA no que concerne aos serviços contratados e às 
consequências e implicações imediatas ou remotas. 
 
9.3 - A CONCEDENTE designará servidor público para proceder a fiscalização da execução 
contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS OBJETO DA CONCESSÃO 
 
10.1 - Decorrido o prazo de vigência da Concessão a Concedente providenciará a designação de 
Comissão de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequação do objeto aos 
termos contratuais, lavrar Termo de Recebimento definitivo, a ser firmado perlas partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: ASSUNÇÃO DOS RISCOS 
 
11.1 – A CONCESSIONARIA assumirá todos os riscos ordinários inerentes ao contrato de 
concessão, em especial os de projeção de demanda de serviços, das receitas acessórias, os 
financeiros, de projeto executivo e os de gestão e administração dos serviços concedidos. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: DO FORO 
 
9.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de NOVO HORIZONTE como o único e competente para 
dirimir eventuais dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer 
outro, ainda que mais privilegiado. 
 
E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento particular em quatro vias de 
igual teor e forma que vai assinado por duas testemunhas para os devidos efeitos legais. 
 

NOVO HORIZONTE, __ de ______________ de ____ 
 
 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

CONCESSIONÁRIO 
 

TESTEMUNHAS: 
 

1 – ________________________________ 
 

2 - _________________________________ 
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE. 
 
CONTRATADA:     

 
 
 
CONTRATO Nº: 
 
 
OBJETO:  
 
 
 
 

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do termo acima 
identificado e cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da 
tramitação processual, até julgamento final, e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, 
para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e 
o mais que couber. 

 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e 

decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 

 
Novo Horizonte SP, __ de _______ de _____. 

 
 
 

_______________________________ 
Dr. Toshio Toyota 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 
 

_____________________________________ 
Contratada
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO 
 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
 
CONTRATADA:    
 
CONTRATO Nº: 
 
OBJETO:  

 
 
 
 
 
 

 
Nome     TOSHIO TOYOTA 
Cargo     PREFEITO MUNICIPAL 
RG nº.     4.217.604 -SSP/SP 
Endereço   
Residencial   Rua 15 de Novembro nº 1136 – Vila Patty 
Endereço Comercial  Rua 28 de Outubro nº 1259 – Vila Patty 
Telefone    (17) 3542-2024 e 3542-1951 
e-mail    t.toyota@hotmail.com 
                                                    gabinete@novohorizonte.sp.gov.br 

 
 
 

NOVO HORIZONTE/SP, __ de ________ de _____ 
 
 
 
 
 

Antonio Brito Mantovani 
Chefe da Divisão de Licitações e Contratos 

 
 

 


