
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA 
Rua Praça Barão de Ayuruoca, nº 53 – Centro – Mar de Espanha/MG – CEP 36.640-000 

E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br 
Telefone: (32) 3276-1225 

 

PROCESSO Nº 046/2020 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2020 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARASUBCESSÃO 

ADMINISTRATIVA DE USO DE BEM PÚBLICO N° 002/2020 

 

O Município de Mar de Espanha/MG, pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede na Prefeitura, que fica na praça Barão de Ayuruoca, 53 Centro, CNPJ nº 

18.535.658/0001-63, doravante denominado por CONTRATANTE, neste ato 

representado por seu Prefeito, o Sr. Welington Marcos Rodrigues, brasileiro, casado, 

advogado, inscrito no  CPF nº 672.773.736-34, cédula de identidade nº M-

4.649.074, residente e domiciliado na cidade de Mar de Espanha/MG.  no uso de 

suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações posteriores, torna público, para conhecimento dos 

interessados que, às 10:00 horas do dia 23 do mês de abril do ano de 2020, na 

Prefeitura Municipal de MAR DE ESPANHA, situada na Av. Barão de Ayuruoca, 

53, na sala de Licitações, reunir-se-á a Comissão Permanente de Licitação, com a 

finalidade de receber propostas para a permissão de uso de bem público, conforme 

discriminação a seguir:  

 

1 – DO OBJETO  

1.1– Constitui objeto da presente licitação a concessão administrativa de uso, 

onerosa, de bem imóvel do Município, localizado no terminal rodoviário do 

município de Mar de Espanha, no centro da Cidade, especificamente o espaço ao 

lado de onde atualmente está localizada a Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.  

1.2 – O prédio público referido, objeto da Subcessão de uso, destinam-se ao 

atendimento de moradores e turistas, no fornecimento de lanches, bebidas, 

artesanato local e produtos produzidos na cidade, como doces, cachaças, bolos, 

biscoitos, derivados do leite e semelhantes. 

1.3 – Períodos e horários de funcionamento:  
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1.3.1 – De domingo a sábado, pelo menos 08 horas por dia OU de segunda a sábado, 

pelo menos 08 horas por dia. 

1.4 – Valor estimado da taxa de ressarcimento ao concedente, pela utilização do 

bem público, pagos no ato de utilização por cada usuário (valor mínimo  da proposta 

pelo concessionário é de R$ 300,00 (trezentos reais mensal).  

 

2 – DO PRAZO DA CONCESSÃO  

2.1 – O prazo da Concessão de Uso será de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado 

por igual período, caso seja do interesse do Município.  

2.2 – A prorrogação do prazo será efetuada mediante aditamento do Termo de 

Concessão.  

3 – DAS CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME:  

3.1 – Poderão participar as pessoas jurídicas que apresentarem os requisitos 

mínimos de qualificação exigidos neste edital.  

3.2 – Os interessados em habilitarem-se para esta Concessão não poderão ser 

detentores de outra Concessão/ Permissão de Uso de Bem ou Comércio Municipal.  

 

4 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS FINANCEIRAS:  

4.1 – DA HABILITAÇÃO: para fins de habilitação a esta Concessão, os 

interessados deverão apresentar, conforme se enquadrar, a documentação descrita 

nos subitens  

4.1.1, com objeto do Contrato Social ou Ato Constitutivo da empresa deverá ser 

compatível com o objeto desta Concessão.  

4.1.1 – PESSOA JURÍDICA  

HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Cédula de identidade de todos os sócios;  

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

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

d) Inscrição do Ato constitutivo;  

e) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País;  

mailto:gabinete@mardeespanha.mg.gov.br


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA 
Rua Praça Barão de Ayuruoca, nº 53 – Centro – Mar de Espanha/MG – CEP 36.640-000 

E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br 
Telefone: (32) 3276-1225 

 

REGULARIDADE FISCAL:  

f) Comprovação de inscrição e de situação cadastral no CNPJ emitida via internet, 

conforme Instrução Normativa SRF nº 200, de 13 de Setembro de 2002, com data de 

emissão não superior à 180 (cento e oitenta dias);  

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

Licitante;  

i) Prova de regularidade relativa ao FGTS; 

j) Prova de regularidade Federal;  

k) Prova de regularidade Estadual;  

l) Prova de regularidade Trabalhista;  

Obs.: À exceção das Certidões Negativas Federais (tais como INSS e Receita 

Federal), cujo próprio teor informa que são válidas tanto para matriz quanto para 

filiais, todos os documentos exigidos nesta licitação deverão ser pertinentes à razão 

social que ora se habilita, ou seja, ao mesmo CNPJ.  

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

m) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor do 

Fórum da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias.  

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:  

o) Declaração de que a licitante não foi considerada inidônea por nenhum órgão da 

Administração Pública, assinada pelo representante legal da empresa;  

p) Declaração expressa, assinada pelo representante legal da empresa, de plena 

aceitação dos termos deste Edital; 

q) Em se tratando de ME - micro empresa ou EPP - empresa de pequeno porte, estas 

deverão apresentar declaração de que ocupam a referida condição, mediante certidão 

expedida pela Junta Comercial.  

A não apresentação deste documento produzirá o entendimento de que não se trata, 

a empresa licitante, de ME ou EPP, decaindo da condição de beneficiária da Lei 

Complementar nº 123/06.  

A certidão deverá conter data de expedição a partir do exercício 2009.  
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A falta de apresentação desta Certidão não produz inabilitação da empresa, apenas 

não lhe concede o benefício da Lei Complementar 123/06;  

r) Declaração de que está cumprindo com o disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal.  

4.1.2 – NÃO SERÃO ADMITIDOS DOCUMENTOS COM RASURAS.  

4.1.3 – NENHUM DESTES DOCUMENTOS PODERÁ ESTAR VENCIDO 

ANTES DA DATA DA ABERTURA DO PRESENTE EDITAL.  

5 – DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Os documentos de habilitação e as 

propostas de preços serão recebidas pela Comissão de Licitação, no dia, hora e local 

mencionados no preâmbulo deste Edital, impressas ou não, devidamente assinadas 

pelo proponente ou seus procuradores constituídos, sem entrelinhas, emendas ou 

rasuras, em dois envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo em sua parte 

fronteira a seguinte descrição: 

 

“AO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°002/2020 

ENVELOPE N° 01 – HABILITAÇÃO  

NOME COMPLETO DO LICITANTE  

REFERÊNCIA: Concessão administrativa de uso, onerosa, de bem imóvel do 

Município, localizado no terminal rodoviário do município de Mar de Espanha, no 

centro da Cidade, especificamente o espaço ao lado de onde atualmente está 

localizada a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 

 

“AO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°002/2020 

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA FINANCEIRA  

NOME COMPLETO DO LICITANTE  

REFERÊNCIA: Concessão administrativa de uso, onerosa, de bem imóvel do 

Município, localizado no terminal rodoviário do município de Mar de Espanha, no 

centro da Cidade, especificamente o espaço ao lado de onde atualmente está 

localizada a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 
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5.1 – Envelope N° 01 – da Documentação – deverá conter os seguintes documentos, 

autenticados em cartório ou por funcionário qualificado desta Prefeitura:  

 

5.1.1 – Certificado de Registro Cadastral expedido pela Prefeitura Municipal de 

MAR DE ESPANHA (no caso de pessoa jurídica). 

5.1.2 – Toda a documentação constante no item 4.1. 

5.2 – Envelope N° 02 – da Proposta Financeira – deverá conter:  

5.2.1 – Proposta Financeira com o valor da remuneração da Concessão de Uso que 

será pago ao Município.  

5.2.2 – Pontos essenciais (que devem conter na proposta): nome da pessoa 

física/jurídica que ora se habilita, número de CPF/CNPJ, endereço (com número de 

telefone para contato), indicação do número do Edital da presente Licitação, 

referência ao imóvel a que se habilita, prazo de validade da proposta, data e 

assinatura do responsável.  

 

5.3 – Prazo de validade da proposta financeira: de 60 dias, a contar da data aprazada 

para sua entrega.  

 

6 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  

6.1 – Será considerado vencedor o participante que ofertar o maior valor.  

6.2 – O valor da oferta vencedora corresponde ao valor mensal da remuneração da 

Concessão de Uso.  

 

7 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

7.1 – O valor lançado, que corresponde à remuneração mensal para a Concessão de 

Uso, será pago até o 10º dia do mês subsequente.  

7.2 – A primeira parcela relativa ao primeiro mês da Concessão será paga por 

ocasião da assinatura do Termo de Concessão de Uso.  

7.3– A partir do quinto ano, o valor da remuneração da Concessão de Uso será 

corrigido pelo IGPM/FGV verificado no ano anterior, até o final da concessão  
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8 – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE:  

8.1– Somente serão aceitas propostas cuja oferta seja igual ou superior ao seguinte 

valor: R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, 

8.2 – As propostas deverão ser obrigatoriamente datadas e assinadas pelo licitante.  

8.3 – Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade 

com este Edital.  

  

9 – DOS RECURSOS:  

9.1 – Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas 

nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei de Licitações (Lei 8.666/93).  

 

10 – DA ASSINATURA DO TERMO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM 

IMÓVEL:  

10.1 – Esgotados todos os prazos recursais, a Administração no prazo de até 8 (oito) 

dias úteis, convocará o vencedor para assinar o Termo de Concessão de Uso. Caso o 

vencedor não assine o Termo no prazo fixado, decairá deste direito, sem prejuízo 

das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93.  

10.2 – Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o Termo de Concessão, a 

Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para assinatura, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto ao preço, se for de interesse do licitante.  

10.3 – O prazo para assinatura do Termo poderá ser prorrogado, desde que seja 

requerido de forma motivada e durante o transcurso do prazo inicial.  

 

11 – CONDIÇÕES GERAIS:  

11.1 – Os permissionários deverão obedecer rigorosamente a determinação do Poder 

Executivo no que diz respeito ao horário de funcionamento, preços praticados, 

horário de abastecimento, limpeza, higiene, uniformes, assim como outras que o 

Município venha a determinar.  

11.2 – O (A) detentor(a) da Concessão/Permissão (concessionário/permissionário), 

seja pessoa jurídica, deverá ser o(a) único(a) responsável pela manutenção das 
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condições de custos decorrentes da exploração dos serviços (aquisição de materiais 

de higiene e limpeza), assim como pelas condições de conservação do terminal, 

incluindo a substituição de materiais e/ou equipamentos que vierem a ser 

danificados ou que necessitarem de reposição em decorrência do uso contínuo 

(como materiais elétricos e hidráulicos).  

11.3 – As despesas de fornecimento de água e energia elétrica ficará a cargo do  

detentor(a) da Concessão/Permissão. (Licitante Vencedor).  

11.4 – A Secretaria de Obras e Serviços Públicos, por servidor determinado para 

este fim, fará a fiscalização permanente das condições referidas acima, e do 

cumprimento das demais cláusulas que advenham com o Termo de Concessão de 

Uso de Bem Público. 

  

12 – DOS ANEXOS DO EDITAL: Constitui anexo do presente Edital, dele fazendo 

parte integrante: 

12.1– ANEXO I: Modelo de Declaração (artigo 7º, inciso XXXIII da CF)  

 

Mar de Espanha-MG, 16 de MARÇO de 2020. 

 

 

Rafael de Souza Lanini 

Presidente da CPL 
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ANEXO I 

 

À Comissão Permanente de Licitação  

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento 

licitatório sob a modalidade de Concorrência Pública N° 002/2020 que, em 

cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal combinado ao 

inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, não possuímos em nosso quadro funcional 

pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, 

de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

 

____________________ , ______de ___________ de _______. 

   

 

 

 

Assinatura e carimbo da empresa 
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DESCRITIVO 

 

1.1– Concessão administrativa de uso, onerosa, de bem imóvel do Município, localizado no 

terminal rodoviário do município de Mar de Espanha, no centro da Cidade, especificamente o 

espaço ao lado de onde atualmente está localizada a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte, Lazer e Turismo;  

 

1.2 – O local referido, objetos da subcessão de uso, destina-se ao atendimento de moradores e 

turistas, no fornecimento de lanches, bebidas, artesanato local e produtos produzidos na cidade, 

como doces, cachaças, bolos, biscoitos, derivados do leite e semelhantes.  

 

1.3 – Períodos e horários de funcionamento sugerido: de domingo a sábado, pelo menos 08 horas 

por dia. 

 

1.4 - Valor mínimo da proposta: R$ 300,00 (Trezentos reais) mensais. 

 

1.5 – Critério Maior oferta. 

 

1.6 – A vistoria ao local, fica facultativa aos interessados. Podendo ser agendada na Secretaria de 

Educação e Cultura localizada na própria rodoviária. 
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