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EDITAL  DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2015. 

PROCESSO D.A.P. N.º 066/2015. 

 

 

 

OBJETO: Permissão de uso exploração de espaços comerciais do Terminal Rodoviário e 

Praça Pública. 

 

 

 

  JOSÉ LÚCIO CAUNETO, Prefeito Municipal de Presidente Bernardes, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos os interessados 

que se acha aberto nesta Prefeitura Municipal, licitação sob a modalidade 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, com regime de Permissão de Uso, tipo MELHOR 

PREÇO, destinada a permissão de uso dos espaços comerciais do Terminal Rodoviário local, 

com encerramento previsto para o dia 03 de novembro de 2015, às 09:00 horas, prazo esse 

para a entrega e abertura dos envelopes contendo documentos de habilitação e propostas, 

ENVELOPES “A” e “B”, respectivamente, no Departamento de Licitação, no Paço 

Municipal, situado à Rua Coronel José Soares Marcondes, n.º 330 Presidente Bernardes/SP. 

 

  Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes 

anexos: 

a) Laudo de Avaliação; 

b) Minuta do Contrato, e 

c) Planta de localização do Box da Rodoviária e Espaço Público na Praça da 

Vila Nova. 

 

  A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n.º 8.666/93 e 8.883/94, e suas 

posteriores alterações, nas seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

01.1 – O objeto da presente licitação é a permissão remunerada de uso de espaços 

comerciais do Terminal Rodoviário e Espaço Público na Praça da Vila Nova a 

seguir discriminado: 

a) BOX 02 – Medindo 4 x 2 m com uma área de 8m2, sendo o valor da permissão avaliado 

em R$- 200,00 ( duzentos reais) mensais; 

b) ESPAÇO PRAÇA PÚBLICA DA VILA NOVA - 

Medindo 9 x 6,5m com uma área de 58,50m2, sendo o valor da permissão avaliado em 

R$- 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais; 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 02.1 – O período de permissão será de 60 (sessenta) meses, contados da data de 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período desde que obedecidas todas 

as cláusulas contratuais e ambas as partes estejam de comum acordo. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO: 

 03.1 – O permissionário se responsabilizará, por sua conta e risco, de todo e qualquer 

reparo que se fizer necessário nas instalações prediais e arquitetônicas, inclusive pinturas, 

assim como das obras e serviços de limpeza e conservação dentro do espaço de sua área de 

utilização, bem como, ficará às suas expensas, toda e qualquer despesa com adaptação para 

atender normas da Vigilância Sanitária quando a atividade a exigir, devendo todos os reparos, 

adaptações ou modificações que se fizerem necessárias, ter a anuência da Divisão de Obras e 

Serviços Municipais. 

 

 03.2 – As despesas com o consumo de energia elétrica, água e esgoto, será paga pelo 

permissionário juntamente com o valor da permissão de uso do box pretendido, conforme a 

seguir especificado, devendo ser declinado na proposta o compromisso assumido: 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES: 

 04.1 – O Contrato será intransferível, no todo, ou em parte, não podendo o 

permissionário em nenhuma hipótese sublocar ou diferenciar a utilização prevista no Edital. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO: 

 05.1 - O pagamento da prestação da permissão do uso será mensal, devendo ser 

quitada na Tesouraria da Prefeitura Municipal até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao mês de 

competência. Ocorrendo atraso, o permissionário responderá pela multa de 10% (dez por 

cento) mais juros legais, sem prejuízo de eventual correção monetária. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES DAS ESTRUTURAS EXISTENTES: 

 06.1 – Não será permitida nenhuma alteração no conjunto arquitetônico, urbanístico e 

paisagístico do Terminal Rodoviário, seja para obra de restauração, ampliação ou modificação 

de estrutura ou de área, sem prévia e expressa autorização da permitente, da mesma forma o 

espaço pública da Praça. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO: 

 07.1 – O permissionário se obriga a permitir e facilitar a permitir, através de seus 

fiscais, a inspeção do local dos serviços em qualquer dia e hora, fornecendo todos os 

esclarecimentos que lhe sejam solicitados pela fiscalização. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 

 08.1 – ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES/SP 

CONCORRÊNCIA Nº002/2015 

PROCESSO Nº055/2015 
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 08.2 – ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES/SP 

CONCORRÊNCIA Nº002/2015 

PROCESSO Nº055/2015 

 

 08.3 – Todos os documentos e elementos contidos nos envelopes “A” e “B” deverão 

ser apresentados perfeitamente legíveis, sem emendas, rasuras, entrelinhas e borrões, 

devidamente datados e assinados. 

 

CLÁUSULA NONA – DA DOCUMENTAÇÃO: 

 09.1 – O ENVELOPE “A” conterá: 

 

1. – PROVA DE REGULARIDADE FÍSICA  

a) Cédula de Identidade e CPF; 

b) Certidão negativa de débitos Federal e municipal; 

c) Comprovante de endereço; 

 

  

2 – PROVA DE REGULARIDADE JURÍDICA: 

a) Cédula de Identidade; 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleições e seus administradores. 

 

 

 2.1 – REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro geral de 

contribuintes; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, ou Municipal, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da Lei; 

d) Certidão negativa (CND) junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação 

junto ao FGTS. 

 

 Obs.: Para as micro-empresas que não possuam empregados deverá ser apresentado a 

relação anual de informações salariais (R.A.I.S.) (NEGATIVA), do último exercício, em 

substituição ao CRS (FGTS), através de processo de xerox autenticada em cartório. 

  

3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente, por parte da empresa; 

b) Declaração da empresa de que a aquisição e manutenção dos equipamentos 

necessários ao imóvel correrão por conta exclusiva do permissionário. 
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 4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA/FINANCEIRA: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes, balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais até a data da apresentação 

da Proposta; 

 

 Obs.: As empresas enquadradas no regime de Micro-Empresa deverão apresentar em 

substituição a documentação exigida no item “a” acima, declaração do Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica. Relativo ao último exercício. 

b) Certidão Negativa de Protestos, Falência e Concordata expedida pelo distribuidor 

da sede do licitante; 

c) Guia de recolhimento da taxa de aquisição do presidente edital. 

 

 09.2 – O ENVELOPE “B” conterá: 

 

ITEM 01 BOX 02 

a) Proposta contendo preço proposto para pagamento mensal em R$ (reais), não 

devendo ser inferior a R$- 200,00 (duzentos reais) para a exploração do BOX 02, 

atualizado anualmente, de acordo com os índices de reajustes de aluguéis do IGPM 

(FGV) ou outro que venha a substituí-lo. 

b) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 dias da data de sua abertura. 

 

 

ITEM 02 ESPAÇO NA PRAÇA DA VILA NOVA 

a) Proposta contendo preço proposto para pagamento mensal em R$ (reais), não 

devendo ser inferior a R$- 150,00 (cento e cinquenta reais) para a exploração do 

espaço da praça da Vila Nova, atualizado anualmente, de acordo com os índices de 

reajustes de aluguéis do IGPM (FGV) ou outro que venha a substituí-lo. 

b) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 dias da data de sua abertura. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO E ABERTURA: 

 10.1 – No local, data e hora estabelecidos no preâmbulo deste edital, a Comissão de 

Licitações procederá a abertura dos Envelopes contendo Documentos de Habilitação e 

Proposta de Preço. Envelopes “A” e “B”, respectivamente. 

 

 10.2 – Após a entrega dos envelopes pelos licitantes, não serão aceitos quaisquer 

adendos, acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo destes. Os 

esclarecimentos que se fizerem necessários, e desde que solicitados à Comissão de Licitação, 

constarão obrigatoriamente da Ata respectiva. 

 

 10.3 – Será efetuada a abertura do envelope “A”, cujos documentos depois de 

conferidos com os exigidos neste edital, serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos 

representantes dos participantes presentes. 
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 10.4 – Nesta mesma reunião serão analisados os documentos no envelope “A”, e 

anunciado o resultado da habilitação. 

 

 10.5 – Havendo habilitação dos proponentes, a abertura do envelope “B” poderá ser 

realizado, a critério da Comissão, na seqüência dos trabalhos no mesmo dia. 

 

 10.6 – A Comissão de Licitações, a seu critério, poderá marcar novo horário, para 

seqüência dos trabalhos para a abertura dos envelopes “B”. 

 

 10.7 – Havendo proponente inabilitado, serão considerados dois procedimentos: 

a) O proponente que não pretender recorrer da decisão da Comissão de Licitações, 

manifestará, expressamente sua desistência e ser-lhe-á devolvido, fechado o 

envelope “B” – Proposta pelo Preço. 

b) Disposto o proponente a apresentar recurso, o envelope “B” ficará retido, em poder 

da Prefeitura, dispondo o proponente de 05 (cinco) dias úteis para 

encaminhamento do recurso, marcando-se nova data para abertura do envelope 

“B”, quando então será divulgado o resultado, podendo ocorrer: 

 b1) Provimento do recurso, dando-se a proponente como habilitada; 

 b2) Ratificação da ata que inabilitou o proponente, devolvendo-lhe o envelope “B” 

fechado. 

 

 10.8 – Resolvidos os incidentes, será efetuada a abertura dos envelope “B”, cujos 

documentos, depois de conferidos com os exigidos neste edital, serão rubricados pelos 

membros da Comissão e pelos representantes dos participantes. 

 

 10.9 – Após a abertura do Envelope “B”, não cabe desistência da mesma, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação, devendo 

ser apresentada por meio de requerimento formal, acompanhada de peças comprobatórias do 

fato, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da lavratura da Ata de abertura. 

 

 10.10 – Das reuniões de abertura dos envelopes, serão lavradas Atas circunstanciadas, 

que mencionarão todas as propostas, registradas as reclamações e impugnações feitas, 

inabilitações e as demais ocorrências que interessem ao julgamento da licitação. 

 Obs.: As Atas serão assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes dos 

proponentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA AVALIAÇAO E DO JULGAMENTO: 

 11.1 – Serão desclassificadas as propostas de preço; 

a) Que não atendam as exigências do edital; 

b) Manifestamente inexeqüíveis; 

c) Com preços excessivos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VENCEDOR: 
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 12.1 – Serão considerados  vencedoras da licitação e classificadas em ordem numérica 

crescente, as propostas que, satisfeitas as exigências do Edital, tenham o melhor preço, como 

remuneração de permissão de uso do espaço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO EMPATE/DESEMPATE: 

 13.1 – Ocorrendo absoluta igualdade de condições entre propostas, ocorrerá o 

desempate por sorteio, em local, dia e hora previamente divulgados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS: 

 14.1 – Dos atos da Comissão, relativos a esta licitação, caberão os recursos previstos 

na Lei n.º 8.666/93 e 8.883/94 e suas posteriores alterações, bem como os deste Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

 15.1 – Divulgado o resultado da licitação, sem cabimento de recursos, o vencedor 

deverá assinar o contrato em até 05 (cinco) dias posterior a data de sua convocação. 

 

 15.2 – Poderá a Administração, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e 

condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 

inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, justificadamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA: 

 16.1 – O prazo de vigência do contrato é de 60 (sessenta) meses a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por igual prazo, desde que, obedecidas todas as cláusulas 

contratuais e ambas as partes estejam de comum acordo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS PENALIDADES: 

 17.1 – A inobservância de qualquer cláusula ou condições aqui avençadas sujeitará o 

contratado a aplicação das seguintes penalidades: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato na segunda infração; 

c) Rescisão na terceira infração, penalizando o infrator com multa de 10% (dez por 

cento) do valor contratual, qualquer que seja a causa e a época da rescisão; 

d) Impedimento ao infrator que incidir no item “c”, desta cláusula, de licitar com a 

municipalidade local. 

 

 17.2 – As multas pecuniárias deverão ser colocados à disposição do órgão licitante, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da data de ciência por parte da Contratada, sob 

pena de inscrição como dívida ativa e execução judicial. Esta notificação será por escrito, 

ainda que, extrajudicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO: 

 18.1 – Sem prejuízo das penalidades previstas na CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

acima, constituem motivos de rescisão todas as situações previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 

n.º 8.666/93 e suas alterações, observadas as formas estatuídas no artigo 79 da mesma Lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO JULGAMENTO: 

 19.1 – A Comissão de Licitação levará em consideração, para julgamento, o 

MELHOR PREÇO ofertado para a municipalidade como contra prestação mensal da 

permissão, desde que sejam atendidas todas as cláusulas e itens previstos neste edital. 

 

 19.2 – E para que ninguém alegue ignorância, foi expedido o presente Edital que será 

publicado no local de costume e da forma resumida no Jornal O Imparcial de Presidente 

Prudente. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 20.1 – Quaisquer dúvidas, oriundas deste Edital, poderão ser encaminhadas à 

Comissão, no horário das 8:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, até 03 (três) dias 

anteriores a abertura das propostas. 

 

 20.2 – A Prefeitura se reserva do direito de revogar, no todo ou em parte, esta 

licitação, sem que disso caiba aos proponentes o direito a qualquer reclamação ou 

indenização. 

 

 20.3 – A validade e a vigência do contrato terão início após cumpridas as formalidades 

legais e perdurarão até o cumprimento total das normas deste edital e das leis que regem a 

espécie, cabendo recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da lavratura 

do ato ou da lavratura da ata nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação; 

b) Julgamento das propostas. 

 

 20.4 – Interposto recurso, dele terão ciência,  por escrito, os demais licitantes, que 

poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

 20.5 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquele que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir devidamente informado, devendo neste caso, a 

decisão ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob 

pena de responsabilidade. 

 

 20.6 – O permissionário ficará responsável pelo acondicionamento do lixo em sacos 

plásticos adequados e seu encaminhamento diário ao local de coleta do Terminal Rodoviário e 

da Praça Pública. 

 

 20.7 – Nenhum prazo de recurso, ou pedido de reconsideração, se inicia ou ocorre sem 

que os autos estejam com vista franqueada ao interessado. 

 

 20.8 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações, observada a 

legislação atual, jurisprudência e doutrina aplicáveis à espécie. 
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 20.9 – Poderão participar da presente licitação quaisquer interessados que entendam 

aos requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

 20.10 – A simples apresentação da proposta, caracteriza a aceitação dos termos do 

presente Edital, bem como aos ditames da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores 

alterações. 

 

 20.11 – As cópias do presente Edital e minuta do contrato, poderão ser retiradas na 

Divisão de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal. 

 

 

 

 

Presidente Bernardes, 14 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

 

JOSÉ LÚCIO CAUNETO 

Prefeito Municipal 
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MINUTA  DE  CONTRATO 

 

 

TERMO DE CONTRATO N.º     

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º  

PROCESSO D.A.P. N.º  

 

    A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE 

BERNARDES, Estado de São Paulo, inscrita no M. F. sob o n.º 55.251.185/0001-07, 

representada neste ato pelo Prefeito Municipal JOSÉ LÚCIO 

CAUNETO_______________________, em Presidente Bernardes, a seguir denominada 

simplesmente PERMITENTE, e por outro lado,        , 

adiante denominado PERMISSIONÁRIO, neste ato representada por 

________________________________, em conformidade com a Lei n.º 8.666/93 e suas 

posteriores alterações, formalizam o presente termo de contrato para a finalidade proposta, 

conforme cláusulas abaixo: 

 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO: 

 01.1 – Constitui objeto do presente contrato, a permissão remunerada de uso de 

espaço comercial, que a PERMITENTE dá ao PERMISSIONÁRIO  o uso do 

_______________________ 

CLÁUSULA 2ª - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 02.1 – O período de permissão será de 60 (sessenta) meses contados da data de 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período desde que obedecidas todas 

as cláusulas contratuais e ambas as partes estejam de comum acordo. 

CLÁUSULA 3ª - DAS OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO: 

 03.1 – O PERMISSIONÁRIO se responsabilizará, por sua conta e risco, de todo e 

qualquer reparo que se fizer necessário nas instalações prediais e arquitetônicas, inclusive 

pinturas, assim como das obras e serviços de limpeza e conservação dentro do espaço de sua 

área de utilização, bem como ficará às suas expensas toda e qualquer despesas com adaptação 

para atender normas da Vigência Sanitária quando a atividade a exigir, devendo todos os 

reparos, adaptações ou modificações que se fizerem necessárias, ter a anuência da Divisão de 

Obras e Serviços Municipais. 

 03.2 – O PERMISSIONÁRIO fica responsável pelo acondicionamento do lixo em 

sacos plásticos adequados e seu encaminhamento diário ao local de coleta. 

 03.3 – O PERMISSIONÁRIO se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer 

tributos devidos ao Poder Público Federal, Estadual e Municipal, independentemente da 

remuneração da permissão de uso citada neste contrato, pelos quais não responderá de forma 

alguma o imóvel ou instalação, objeto deste contrato. 

 03.4 – As despesas decorrentes com o consumo de energia elétrica, água e esgoto, 

correção por conta do PERMISSIONÁRIO, tendo como base,       % (   
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 ), sobre o total consumido pelo Terminal Rodoviário, devendo ser pagas juntamente 

com o valor da permissão de uso _________________, objeto do presente Contrato. 

CLÁUSULA 4ª - DAS PROIBIÇÕES: 

 04.1 – O Contrato será intransferível, no todo ou em parte, não podendo o 

PERMISSIONÁRIO, em nenhuma hipótese, sublocar ou diferenciar utilização prevista no 

Edital. 

CLÁUSULA 5ª - DO PAGAMENTO: 

 05.1 – O pagamento da prestação de permissão do uso será mensal, devendo ser 

quitada na Tesouraria da Prefeitura Municipal até o 5º (quinto) dia útil subseqüente ao mês de 

competência. Ocorrendo atraso, o PERMISSIONÁRIO responderá pela multa de 10% (dez 

por cento) + juros legais, sem prejuízo de eventual correção monetária. 

CLÁUSULA 6ª - DAS ALTERAÇÕES DAS ESTRUTURAS EXISTENTES: 

 06.1 – Não será permitida nenhuma alteração no conjunto arquitetônico, urbanístico e 

paisagístico do espaço, seja para obra de restauração, ampliação ou modificação de estrutura 

ou de área, sem prévia e expressa autorização da concedente. 

CLÁUSULA 7ª - DA FISCALIZAÇÃO: 

 07.1 – O PERMISSIONÁRIO se obriga a permitir e facilitar a concedente, através de 

seus fiscais, a inspeção do local dos serviços em qualquer dia e hora, fornecendo todos os 

esclarecimentos que lhe sejam solicitados pela fiscalização. 

CLÁUSULA 8ª - VALOR DO CONTRATO PARA FINS LEGAIS: 

 08.1 – Para os devidos fins e efeitos, o valor do presente contrato é de R$  (

 ). 

CLÁUSULA 9ª - CRITÉRIOS DE REAJUSTES: 

 09.1 – O contrato será reajustado anualmente nas mesmas condições do reajuste de 

aluguéis de acordo com o índice do IGPM (FGV) ou outro que venha a substituí-lo. 

CLÁUSULA 10ª - DAS PENALIDADES: 

 10.1 – A inobservância de qualquer cláusula ou condição aqui avençadas sujeitará o 

PERMISSIONÁRIO a aplicação das seguintes penalidades: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato na segunda infração; 

c) Rescisão na terceira infração, penalizando o infrator com multa de 10% (dez por cento) do 

valor contratual, qualquer que seja a causa e a época da rescisão; 

d) Impedimento ao infrator que incidir no item “c” desta cláusula, de licitar com a 

Municipalidade local. 

 10.2 – As multas pecuniárias deverão ser colocadas à disposição do órgão licitante, no 

prazo de 48 (quarenta e oito horas) contadas da data de ciência, por parte do 

PERMISSIONÁRIO, sob pena de inscrição como dívida ativa e execução judicial. Esta 

notificação será por escrito, ainda que extrajudicialmente. 

 

CLÁUSULA 11ª - DA RESCISÃO: 

 11.1 – Sem prejuízo das penalidades previstas na CLÁUSULA DÉCIMA, constituem 

motivos de rescisão todas as situações previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações, observadas as formas estatuídas no artigo 79 da mesma lei. 

CLÁUSULA 12ª - DO FORO: 
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 12.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Presidente Bernardes, Estado de São 

Paulo, para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente CONTRATO, 

renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 As partes, de comum acordo com os termos deste Contrato e às normas da Lei Federal 

n.º 8.666/93, e as condições estabelecidas no Edital da Concorrência Pública n.º 002/2015, 

assinam o mesmo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 02 

(duas) testemunhas abaixo assinadas. 

 

 Presidente Bernardes, ___/___/_____. 

 

 

 

 

 

 

 

  PERMITENTE     PERMISSIONÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________      ______________________________ 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE 

            PRESIDENTE BERNARDES – SP 

                        Prefeito Municipal 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

a) ________________________________________ 

 

 

b) _________________________________________     
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

BOX 02 – Medindo 4 x 2 m com uma área de 8m2, sendo o valor da permissão avaliado 

em R$- 200,00 ( duzentos reais) mensais; 

 

 

ESPAÇO PRAÇA PÚBLICA DA VILA NOVA - 

Medindo 9 x 6,5m com uma área de 58,50m2, sendo o valor da permissão avaliado em 

R$- 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais; 

 

 

 

 

 

 Presidente Bernardes, 14 de outubro de 2015 

 

 

 

 

PAULO SÉRGIO GAUZE FILHO 

DIRETOR DA DIVISÃO DE OBRAS 

 

 

  


