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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4335/2017 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 

 
 

 
 

VALMIR LAND, Prefeito Municipal de Condor, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das suas 
atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e demais 
alterações posteriores, torna público, para conhecimento dos interessados que ás 10:00 horas 
do dia 26 de dezembro de 2017, na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal, a 
Comissão Permanente de Licitações do Município, estará reunida para receber propostas de 
interessados em explorar comercialmente o espaço físico, com área de 64,00m2, do prédio 
conhecido como Quiosque, localizado junto a Praça Central Pedro Gaertner nesta cidade, as 
quais deverão ser apresentadas conforme segue: 

 
 

1. DO OBJETO: 
 

1.1 – Constitui objeto da presente licitação, o recebimento de propostas para a concessão 
remunerada de uso de bem público, conforme autorização expressa na Lei 
Municipal nº 1.069/2011, de 18 de agosto de 2011, à empresa do ramo de bar, 
restaurante, lanchonete ou similar, que tenham interesse na exploração comercial 
destas atividades no local acima mencionado.  
 
 

2. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
 
As propostas e documentos de habilitação serão recebidas pela Comissão Permanente 
de Licitações, no dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste edital, em uma via 
datilografada, assinada em sua última página e rubricada nas demais vias pelos 
proponentes ou seus procuradores legalmente constituídos, sem entrelinhas, emendas 
ou rasuras, em 02(dois) envelopes distintos, fechados, contando na sua parte externa 
frontal a seguinte inscrição: 
 
AO MUNICÍPIO DE CONDOR/RS 
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2017 
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
NOME COMPLETO DO PROPONENTE 
 
AO MUNICÍPIO DE CONDOR/RS 
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2017 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
NOME COMPLETO DO PROPONENTE 

 
 

3. DA HABILITAÇÃO 
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3.1 – No envelope nº 01 (documentação) deverá constar os seguintes documentos: 
 

3.1.1 – Capacidade Jurídica 
a) Contrato Social 
b) Inscrição no CNPJ 
c) Certidão Negativa de Débito fornecida pelo Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) 
d) Certidão Negativa de Falência e Concordata 
e) Certidão Negativa de Registro e Distribuição Criminal, relativamente aos 

crimes de homicídio, roubo, corrupção e pedofilia 
f) Certidão Negativa de Débitos Municipais 
g) Documentos pessoais CIC/CPF/TITULO ELEITOR/COMPROVANTE ENDEREÇO 
 

3.2 – Os documentos constantes dos itens anteriores poderão ser apresentados através de 
cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município. 
 

 
4. DAS PROPOSTAS 

 
4.1 – As propostas deverão obedecer rigorosamente aos termos deste Edital, não sendo 

consideradas aquelas que oferecem serviços diferentes ou que fizerem referência à 
proposta do outro concorrente. 

 
4.2 As propostas terão validade de 60(sessenta) dias, a contar do seu recebimento. 

 
4.3 Não serão considerados os itens das propostas que contiverem entrelinhas, emendas, 

rasuras e borrões, não ressalvados, a não ser quando consignados em ata de 
encerramento da licitação. 

 
4.4 Não serão admitidos cancelamentos, retificações de propostas ou alterações nas 

consignações estabelecidas, uma vez abertas as propostas. 
 

 
5. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS MÍNIMAS 

 
5.1 – Todas as despesas decorrentes da instalação da atividade no local, da conservação no 

estado recebido do bem imóvel cedido, incluindo tarifas de água e energia elétrica 
do prédio, bem como os tributos municipais, estadual e federal incidente sobre a 
atividade comercial, correrão por conta da empresa concorrente vencedora da 
licitação de que trata este Edital; 
 

5.2 - A empresa concorrente vencedora deverá manter o horário normal de atendimento no 
que diz respeito às atividades comerciais ou diferenciado exercidas no local devido à 
programação de eventos, observando a legislação pertinente; 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR 

Gabinete do Prefeito 
5.3 - Zelar pelo patrimônio, ficando responsável pela limpeza do entorno do prédio de uma 

área de 540m2, fornecimento de produtos de higiene e limpeza para manter o 
ambiente saudável e adequado, incluindo as instalações dos banheiros e sanitários, 
bem como substituir pinturas interna, vidros, lâmpadas e o que mais for danificado 
no prédio em virtude do uso do local; 

 
5.4 - Atender o público, com respeito e cordialidade; 

 
5.5 - Fornecer produtos e serviços de qualidade, higiene e procedência a preços compatíveis 

com os de mercado; 
 

5.6 – Não vender nem fornecer, sob qualquer hipótese, bebidas alcoólicas, cigarro ou 
assemelhados, os menores de 18 anos obedecendo ao que dispõe a Lei; 

 
5.7 – Garantir segurança pessoal ao público que frequentar o estabelecimento comercial, 

tanto na área interna e externa; 
 

5.8 - Sujeitar-se às exigências especificas de qualquer natureza, a qualquer tempo expedidas 
pelo Poder Público, concedente para o licenciamento da atividade comercial 
explorada; 

 
5.9  - Não ceder ou transferir a subcontratação a terceiros para uso ou exploração do bem 

público, sob qualquer forma ou hipótese, sem que haja prévio e expresso 
consentimento do Município concedente; 

 
5.10 – Manter o horário comercial de atendimento ou diferenciado até às 22:00 horas; 

 
5.11 – Manter às tarifas de água e energia elétrica rigorosamente em dia. 

 
 

6. DO JULGAMENTO 
 

6.1 – O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de Licitações realiza-lo 
em conformidade com os critérios previamente estabelecidos neste ato 
convocatório. 
 

6.2 – Caberá a Comissão Permanente de Licitações, também: 
 

6.2.1 – Receber as propostas de “Documentação e Proposta” na forma estabelecida neste 
Edital. 
 

6.2.2 - Proceder à abertura dos envelopes contendo a “Documentação”, que será 
rubricada por todos os proponentes, folha a folha. 

 
6.2.3 - Examinar a “Documentação”, nos termos deste Edital, rejeitando aquela 

apresentada de maneira deficiente ou incompleta, caso em que, o envelope nº 02 
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(PROPOSTA), permanecerá fechado, devendo ser rubricado e devolvido ao 
interessado após homologação do julgamento final. 

 
6.2.4 – Abertos os envelopes da “Documentação”, após terem sido julgados habilitados 

ou rejeitados os concorrentes, na mesma sessão pública, ou em sessão subsequente 
a ser designada, a Comissão Permanente de Licitações, procederá à abertura dos 
envelopes contendo as propostas das concorrentes habilitados, determinando que 
sejam lidas e rubricadas pelos presentes. Os envelopes contendo a “PROPOSTA” das 
concorrentes inabilitados permanecerão fechados, rubricados e devolvidos. 

 
6.2.5 – Lavrar atas circunstanciadas das sessões da licitação, que são assinadas pelos 

membros da Comissão Permanente de Licitações e por todos os interessados 
presentes, independente de terem ou não sido julgados habilitados. 

 
6.2.6 -No término dos trabalhos, elaborar o relatório final, concluindo formal e 

explicitamente, com a recomendação da proponente vencedora, assim considerado 
aquela que tiver apresentado a proposta mais vantajosa para o município, podendo 
ainda, quando julgar conveniente, propor a revogação ou anulação do procedimento 
licitatório, dentro do prazo, justificando a decisão. 

 
6.2.7 -Promover diligências, se necessário, visando esclarecer ou completar a instrução do 

processo. 
 

6.2.8 – Adotar como critério de desempate o sorteio, na forma por ela determinada no 
caso de absoluta igualdade de condições entre duas (02) ou mais propostas. 

 
 

7.  DOS RECURSOS 
 

7.1 Em todas as fases da presente licitação, em caso de recursos, serão observadas as 
normas previstas pelo art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
 
8. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 
8.1 – Depois de esgotados todos os prazos de recurso, a Administração no prazo de 05 

(cinco) dias, convocará a vencedora para celebrar o contrato. 
 

8.2 – O prazo que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo 
período, desde que seja feito de forma motivada. 

 
8.3 – Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração poderá 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a sua 
assinatura, ou então, revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
9.1 – A concessão de uso a título do imóvel se dará pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

prorrogáveis, por igual período, conforme interesse da municipalidade. 
 

9.2 - A fiscalização dos serviços prestados e o cumprimento das finalidades da presente 
licitação por parte da vencedora ficará a cargo do Município, através dos órgãos 
competentes. 

 
9.3 - Qualquer obra que possa modificar a estrutura ou formato original do prédio 

concedido não poderá ser realizada pela concessionária sem aprovação prévia e 
expressa do Município. 

 
9.4 – A inabilitação da licitante em qualquer das fases do procedimento importa preclusão 

do seu direito de participar das fases subsequentes. 
 

9.5 – Não serão aceitas propostas que deixarem de atender qualquer das disposições deste 
edital. 

 
9.6 – Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documento e 

propostas exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento. 
 

9.7 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificação ou substituição das propostas 
ou qualquer outro documento. 

 
9.8 – Os documentos retirados dos envelopes para o julgamento da habilitação, serão 

rubricados pela Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes ou 
procuradores das licitantes, procedimento que será repetido quando a abertura dos 
envelopes contendo a proposta financeira. 

 
9.9 – Somente poderão se manifestar, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 

recursos e assinar as atas licitantes ou seus representantes credenciados e os 
membros da Comissão Permanente de Licitações. 

 
9.10 – Iniciada a abertura dos envelopes relativos à “Documentação”, não serão 

admitidos à licitação os concorrentes retardatários. 
 

9.11 - A empresa licitante que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 
45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no 
envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra 
como microempresa ou MEI. 

 
9.12 - O preço mínimo base da concessão do uso do imóvel será de R$ 250,00 (duzentos 

e cinquenta reais), não sendo considerada proposta com valor inferior, valor que 
será reajustado anualmente com base nos índices de correção oficial para os 
aluguéis. 
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9.13 – O não pagamento mensal do valor estipulado pelo concessionário para exploração 

comercial do imóvel acarretará sanções previstas na legislação vigente. 
 

9.14 - No contrato a ser assinado com a vencedora da presente licitação deverá constar, 
obrigatoriamente, as hipóteses de rescisão previstas no art. 78 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

 
9.15 – Fica eleito o Foro da Comarca de Panambi/RS, para dirimir eventuais litígios 

decorrentes deste Edital. 
 

9.16 – Maiores informações poderão ser obtidas no horário das 08:00hs às 12:00hs e das 
13:30hs às 17:30hs, de segunda a sexta-feira, junto a Prefeitura Municipal de 
Condor, situado na Rua Ipiranga, 22, ou pelo fone (55) 3379-1121/1133.  
 

 
        Condor, 21 de novembro de 2017 

 
 

                                                                                  VALMIR LAND 
                                                                            PREFEITO MUNICIPAL 

 


