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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 121/2017 

 

   EDITAL DE CONCORRÊNCIA  N.º 02/2017  
  

 

“CONCESSÃO DO DIREITO REAL DE USO GRATUITO 

DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO 

DE SEBERI – RS PARA DE INSTALAÇÃO DE 

EMPRESA”. 

 

    CLEITON BONADIMAN, Prefeito Municipal de Seberi, 

Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições Legais e de conformidade com a Lei 

Federal n. 8.666/93 , com suas alterações posteriores, e devidamente autorizado pela Lei 

Municipal n.º 1.938, de 05 de Dezembro de 2001, Decreto nº 078/2002 de 31 de dezembro de 

2002, torna público para o conhecimento dos interessados que  às 08:30 horas do dia 24 do 

mês de Novembro do ano de 2017, na Prefeitura Municipal de Seberi - RS,  sito a Av. 

General Flores da Cunha, nº 831,  se reunirá a Comissão de Licitação, com a finalidade de abrir 

os envelopes da documentação e receber propostas para a concessão do direito real de uso de 

bem imóvel de propriedade do Município conforme descrição a seguir: 

 

1. DO OBJETO: 

    Esta licitação destina-se a receber propostas para concessão do 

direito real de uso gratuito do seguinte bem imóvel de propriedade do município que deverá 

ser utilizado para a instalação de empresa em conformidade com o art. 2º  da Lei Municipal 

1.938/2001: 

Item 1- Um pavilhão de alvenaria com área de 324,21 m² (trezentos e vinte e quatro, 

virgula vinte e um metros quadrados), parte de uma área maior de 1.200 m², 

construídos, conforme AV.4/9156, em uma fração de terras com registrada sob nº 

6/9156, Livro nº 2, do Registro de Imóveis, Comarca de Seberi, localizado as margens 

da BR 386, KM 47, neste município de Seberi-RS. 

  

 

2. DA FINALIDADE DA CONCESSÃO: 
     O bem, objeto desta Concessão, poderá ser utilizado para a 

instalação de empresa, visando a geração de emprego e renda e o desenvolvimento econômico 

e social do município. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

     Poderão participar da presente Concorrência todas as pessoas 

Jurídicas, que se habilitarem de acordo com as exigências deste Edital. 

 

4. DO PRAZO DA CONCESSÃO    
     A concessão do Bem, objeto desta Concorrência, é pelo prazo de 

até 04 (quatro) anos, a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, em 

conformidade com a Lei Federal n. 8.666/93, com suas alterações posteriores; Lei Municipal 

n.º 1.938, de 05 de Dezembro de 2001 e Decreto nº 078/2002 de 31 de dezembro de 2002. 
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5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO E DAS 

PROPOSTAS. 
    

Os envelopes da Documentação e da Proposta serão recebidos pela comissão de licitações até 

às 08:30 horas do dia 24 de Novembro de 2017, no Departamento de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Seberi, em dois envelopes distintos devidamente lacrados, contendo na sua parte 

exterior a seguinte inscrição: 

 

   AO MUNICÍPIO DE SEBERI - RS 

   EDITAL DE CONCORRÊNCIA  N. º 02/2017   

   ENVELOPE N.º 1 DOCUMENTAÇÃO 

   PROPONENTE (NOME COMPLETO DO PROPONENTE) 

 

   AO MUNICÍPIO DE SEBERI - RS 

   EDITAL DE CONCORRÊNCIA  N. º 02/2017 

   ENVELOPE N.º 2- PROPOSTA. 

   PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

6. DA HABILITAÇÃO: 
    No envelope nº 1 (documentação), deverá constar os seguintes 

documentos: 

 

    HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a)    Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado em caso de se tratar de sociedades comerciais, e no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

b)    Registro comercial no caso de firma individual. 

c)    Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

d)     Declaração de plena submissão às condições do Edital em todas 

as fases da Concorrência.    

 

e)    Certidão Negativa de Falência ou de concordata, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídico, com prazo de expedição não superior a 60 (sessenta) 

dias anteriores à data da abertura dos envelopes.  

 

    REGULARIDADE FISCAL: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ. 

b)  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, da 

sede do licitante. 

 

      c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos para com a Fazenda Federal; 

      d) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual; 

      e) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal da sede do licitante. 

      f) Certificado Negativa de Débitos do INSS; 

      g) Certidão Negativa de Débitos do FGTS; 

      h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
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                        OBSERVAÇÃO: Os documentos acima relacionados poderão ser apresentados em 

original, através de cópias autenticadas por Cartório Competente ou por servidor da 

Prefeitura Municipal de Seberi-RS. 

 

 

7. DA PROPOSTA: 

 

a)    As propostas deverão ser digitadas ou datilografadas, não 

podendo ter emendas, rasuras ou entrelinhas e deverão obedecer rigorosamente os termos deste 

Edital, não sendo consideradas aquelas que se ativerem a assuntos outros, ou que fizerem 

referência à proposta de outro proponente. 

b)    As propostas serão válidas por 60 dias, a contar do seu 

recebimento. 

c)    Não serão consideradas os itens das propostas que contiverem 

entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões, não ressalvados. 

d)    Não serão admitidos cancelamentos e alterações nas condições 

estabelecidas, uma vez abertas as propostas. 

e)    O licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, 

PROJETO CIRCUNSTANCIADO DO EMPREENDIMENTO que será implantado, incluindo 

a previsão de faturamento mensal ou anual, projeção do número de empregos diretos, prazo 

para o início das atividades e viabilidade econômica. 

 

 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES: 

 

    Todas as despesas decorrentes da instalação, uso e manutenção 

do bem imóvel concedido, limpeza, pagamento de luz e água, correrão por conta do 

Concessionário. 

 

9. DO JULGAMENTO: 

 

9.1 - A presente licitação será processada e julgada com observância do seguinte procedimento: 

 

I - Abertura dos envelopes “Habilitação” e sua apreciação. 

II - Todos os documentos retirados dos envelopes serão rubricados por todos os membros da 

comissão e representantes dos proponentes presentes. 

III - Devolução dos envelopes “Propostas” fechados aos concorrentes inabilitados, desde que 

não tenha havido recurso ou após sua denegação. 

IV - Caso a comissão de licitação julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá 

suspender a reunião, a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos 

apresentados, marcando nova reunião, ocasião em que será apresentado o resultado da 

habilitação. 

V - Abertura dos envelopes “Propostas” dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o 

prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento 

dos recursos interpostos. 

VI – Classificação das propostas. 
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9.2 – Todos os documentos do Envelope “Proposta” serão rubricados pelos licitantes presentes 

e pela Comissão de Licitação. 

 

9.3 – É facultada à Comissão, em qualquer fase da Concorrência a promoção de diligência, 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo. 

 

9.4 – Ultrapassada a fase de “habilitação” e abertas às propostas, não mais cabe desclassificar 

as licitantes, por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

9.5. No julgamento das propostas, o Concedente, Prefeitura Municipal de Seberi, levará em 

consideração os seguintes fatores e sua respectiva pontuação, adotando como critérios de 

classificação: 

I – Número de empregos diretos gerados que não poderá ser inferior a 02 empregos (previsão 

para o primeiro ano de atividades) .........................60 pontos e mais 05 pontos para cada 

emprego que exceder a quantidade de 02; 

II – Menor prazo de implantação e início das 

atividades..................................................................................................20 pontos; 

III – Utilização de 100% (cem por cento) da mão de obra do Município de 

Seberi.................................................................................10 pontos. 

  

9.5.1 – Será considera vencedora, a proposta que somar o maior número de pontos  

nos critérios de classificação acima relacionados. 

 

9.6 - No término dos trabalhos a comissão julgadora concluirá pela proposta mais vantajosa 

para o município, podendo ainda, quando julgar conveniente, propor a revogação ou anulação 

da concorrência, justificando a proposição. 

  

9.7 - No caso de empate entre duas propostas, a Comissão julgadora adotará como critério de 

desempate o sorteio, em ato Público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 

9.8 - O Município de Seberi irá desconsiderar qualquer oferta de vantagem não prevista nesta 

Licitação, baseada nas ofertas dos demais licitantes. 

 

9.9 - A comissão julgadora desclassificará as propostas que não atendam às exigências do ato 

convocatório da licitação; 

 

9.10 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Município de Seberi, poderá fixar 

aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras, escoimadas das 

causas referidas no sub-item anterior. 

 

9.11 - Decairá do direito de impugnar, perante o Município de Seberi, os termos do Edital de 

Concorrência, aquele licitante que o tendo aceitado sem objeção venha a apontar, depois do 

julgamento, falhas ou irregularidades, que o viciaram ou tenham causado prejuízo ao 

impugnante; hipótese em que tal comunicação não caberá do recurso. 

  

12. DOS RECURSOS: 
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    Em todas as fases da presente licitação será observada as normas 

previstas pelo art. 109 da Lei 8.666/93. 

 

 

13. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

a)   Após esgotado todos os prazos para recurso, a administração convocará o 

vencedor para celebrar o contrato no prazo de até 10 dias. 

b)   O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo 

mesmo período, desde que seja feito de forma motivada. 

c)   Se dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a administração 

poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato em igual prazo e condições impostas ao 1º classificado, ou então, revogar a licitação, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas pelo art. 86 da Lei 8.666/93. 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a)    Todas as benfeitorias que o concessionário realizar no bem 

imóvel concedido, integrarão o patrimônio do Município no final do contrato, sem direito a 

qualquer indenização. 

b)    O Município terá o direito de efetuar vistorias e avaliações 

periódicas no objeto desta Concessão, com o objetivo de verificar o cumprimento das cláusulas 

e condições estabelecidas nesta Licitação. 

c)    O não cumprimento pelo cessionário, das cláusulas e condições 

estabelecidas nesta Licitação, bem como na proposta apresentada, implicará na rescisão 

unilateral pela Prefeitura, do contrato de Concessão. 

d)    Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender 

quaisquer das disposições deste edital. 

e)                                     Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da 

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

f)                                    Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, 

apresentar reclamações ou recurso e assinar atas, os licitantes ou seus representantes legais 

credenciados e os membros da Comissão Julgadora. 

g)                                     Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a 

documentação, não serão admitidos à licitação os concorrentes retardatários. 

h)                                     Será de responsabilidade do licitante vencedor do presente 

certame, o pagamento ao município de todos os custos oriundos de publicação da presente 

licitação. 

i)    Maiores informações bem com cópia do Edital poderão ser 

obtidas pelos interessados no horário das 08:30 as 11:30 hs e das 13:30 as 17:00 hs na 

Prefeitura Municipal de Seberi -RS. 

     

Seberi-RS, 24 de Outubro de 2017. 

 

CLAITON BONADIMAN 

Prefeito Municipal 

 

De acordo em data supra. 

Assessoria Jurídica. 



6 

 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI 
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000 
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127 
Email: compras@pmseberi.com.br 
Site: www.pmseberi.com.br 
CNPJ 87.613.196/0001-78 
 

MINUTA DE CONTRATO  - CONCESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL 

    Contrato de Concessão do Direito Real de Uso Gratuito de bem imóvel para a 

instalação de empresa. 

 

   CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL, que entre si 

realizam, de um lado o Município de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul, Órgão de Direito Público, 

inscrito no CNPJ nº 87.613.196/0001-78, com Sede na Av. General Flores da Cunha 831, cidade de 

Seberi - RS, representada, neste ato, pelo Prefeito Municipal Cleiton Bonadiman,  RG 7076388516, 

CPF 815.438.670-49, residente e domiciliado na Rua José Bonifácio, nº 351, Centro, nesta cidade de 

Seberi – RS, doravante denominado de   CONCEDENTE, e de outro lado a Empresa 

.............................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº ..................., com sede na 

Rua ............., neste ato representada ...................., residente e domiciliado na cidade de .............., 

doravante denominada de CONCESSIONÁRIA, por este instrumento e na melhor forma de direito  em 

conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 consolidada, Processo Administrativo Licitatório nº 

121/2017, modalidade Concorrência 02/2017, Lei Municipal Nº 1.938, de 05 de dezembro de 2001, 

Decreto nº 078/2002 e legislação pertinente com suas alterações, , foi firmado este instrumento regido 

pelas cláusulas e condições a seguir expressas:   

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1. O presente instrumento tem por objetivo a outorga pelo CONCEDENTE (Município de Seberi) a 

CONCESSIONÁRIA  .......................,  
 

 3. O Município se responsabiliza pela outorga da Concessão de uso do bem acima citado a 

CONCESSIONÁRIA, tendo em vista os objetivos de implantação e exploração de um empreendimento 

no ramo de ......................., conforme previsto no ramo de atividade da CONCESSIONÁRIA.  

   

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DA CONCESSÃO    

A Concessão, objeto deste contrato, é pelo prazo de até 04 (quatro) anos, contados a partir de .... de 

..................de 2017, podendo ser prorrogado, em conformidade com a Lei Federal n. 8.666/93, 

com suas alterações posteriores; Lei Municipal n.º 1.938, de 05 de Dezembro de 2001 e 

Decreto nº 078/2002 de 31 de dezembro de 2002 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ISENÇÃO DE ALUGUÉIS 

O Município de Seberi-RS concederá a CONCESSIONÁRIA, isenção de pagamento de aluguel pelo 

uso do Bem Imóvel, objeto deste contrato, a título de incentivo, levando-se em conta a função social 

decorrente da criação de empregos e renda, objetivando o desenvolvimento econômico e social do 

Município. 

  

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

1. Observar, rigorosamente as finalidades para as quais lhe foi outorgada a Concessão de uso. 

2. Sujeitar-se a fiscalização do Município. 

3. Zelar pela manutenção e conservação do bem cedido. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI 
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000 
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127 
Email: compras@pmseberi.com.br 
Site: www.pmseberi.com.br 
CNPJ 87.613.196/0001-78 
 

4. Manter em operação procedimento que impeçam a poluição ou degradação do meio-ambiente. 

5. Arcar com despesas de consumo de água, energia elétrica e telefone. 

6. Responsabilizar-se pela devolução do bem, ao final do prazo, ou por motivo de rescisão do presente 

contrato nas mesmas condições em que foram recebidos. 

7. Efetuar a limpeza e a manutenção da área concedida e de seu acesso. 

8. Efetuar os reparos as suas custas de qualquer dano que se verificar no imóvel, objeto desta 

Concessão.   

 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

a) O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, no caso de 

descumprimento pela outra das obrigações aqui estabelecidas. 

b) O município poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas nos art. 77-80 da Lei Federal nº 

8.666/93 consolidada. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

A CONCESSIONÁRIA, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou os preceitos 

legais, sofrerá as seguintes penalidades: 

I - Advertência; 

II-  Devolução imediata para o Município do imóvel, objeto deste contrato; e 

III- Declaração de Inidoneidade; 

 

Parágrafo Único: A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato 

que as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias em que ocorrer, e dela será 

notificado a CONCESSIONÁRIA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A Concessionária fica responsável, civilmente, por qualquer dano que seus agentes ou empregados 

venham a causar ao município, ou a terceiros, no desempenho de suas atividades. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, 

FISCAIS: 

 

1 - A CONCESSIONÁRIA fica responsável pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 

comerciais decorrentes da execução do contrato. 

2 - A CONCESSIONÁRIA deve manter durante o prazo de vigência contratual, todas as condições 

exigidas no inciso III do art. 5º da Lei Municipal nº 1.938/2001 e Concorrência Pública Nº 02/2017. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a construção de edificações e aquisições 

de todos os equipamentos necessários à implantação do projeto apresentado. 

 b) Todas as benfeitorias que a CONCESSIONÁRIA realizar no bem imóvel concedido, 

integrarão o patrimônio do Município no final do contrato. 



8 

 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI 
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000 
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127 
Email: compras@pmseberi.com.br 
Site: www.pmseberi.com.br 
CNPJ 87.613.196/0001-78 
 

 

c) Comissão especialmente designada pelo Poder Executivo Municipal efetuara vistorias e avaliações 

periódicas no objeto desta Concessão, com o objetivo de verificar o cumprimento das cláusulas e 

condições estabelecidas neste instrumento e no Projeto circunstanciado de investimento. 

 

d) O não cumprimento pela CONCESSIONÁRIA, das cláusulas e condições estabelecidas neste 

contrato, implicará na rescisão unilateral pela Prefeitura, do contrato de Concessão. 

 

e) Nenhuma modificação poderá ser introduzida no objeto do presente instrumento, sem o 

consentimento prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo os limites legais.  

 

f) Os casos de alteração ou rescisão contratual, são os constantes da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

g) Os casos omissos a este contrato serão tratados de acordo ao estabelecido na Lei  Federal 8.666/93 

consolidada e legislação pertinente aplicável ao caso.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA DÉCIMA – DO FORO: Para dirimir quaisquer questões decorrentes da 

execução do presente objeto Contratual que não possam serem dirimidos pela intermediação 

Administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Seberi - RS , com expressa  renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que se apresente. 

 

                   E, por estarem desta forma justos e contratados, firmam o presente com duas (02) 

testemunhas, em  03 (três) vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. 

  

   Seberi//RS, ... de Outubro de 2017. 

 

         

_______________________________________ 

              CLEITON BONADIMAN 

TESTEMUNHAS:       Prefeito Municipal                                        

        CONCEDENTE 

 

________________________    ________________________________ 

                                                                        .............................................. 

       CONCESSIONÁRIA 

________________________ 

 

 

De acordo em data supra 

Assessoria Jurídica. 

 


