
 

  

CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
  
1 - PREÂMBULO 
  
 
1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos 
interessados, que, encontra-se aberta na Prefeitura deste Município, localizada na Praça Padre Adolfo 
Testa, nº 651, Cesário Lange/SP, a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MELHOR OFERTA, 
para escolha da melhor proposta para dar em CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO com encargos, 
imóvel de seu patrimônio disponível, pelo período de 25 anos, visando a implantação de uma nova 
indústria no Distrito Industrial de Cesário Lange ou a expansão de indústria já existente, a qual será 
processada de acordo com o que determina a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, bem como da LC nº 62/2014,  com as cláusulas e condições constantes neste Edital 
e seus respectivos Anexos. 
  
1.2 - Os documentos de habilitação, bem como a proposta, deverão ser protocolizados na sede da 

Prefeitura Municipal de Cesário Lange, no setor de Protocolo, situado na Praça Padre Adolfo Testa, nº 
651, nesta cidade, em envelopes fechados, distintos com identificação externa do seu conteúdo, 
conforme abaixo segue os ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, impreterivelmente até às 
9:30 horas do dia 05 de outubro de 2015. A sessão terá início em seqüência, observado o devido 
processo legal. 

 
(a) 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA  Nº 02/2015. 

 
(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE) 

  
 
(b) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 ENVELOPE – PROPOSTA FINANCEIRA 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2015. 

  
(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE) 

 



 

  

  
I –TERMO DE REFERENCIA; 
II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL; 
III – DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE 
FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO DO CERTAME; 
IV – MODELO DE PROCURAÇÃO; 
V – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA DO INVESTIMENTO FINANCEIRO NO IMÓVEL; 
VI – MODELO DE INSTRUMENTO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM  ENCARGOS .  
VII – MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA. 
 

2 – DO OBJETO 
  
2.1 – O objeto da presente licitação é a escolha da melhor proposta para a alienação, por meio de 
concessão de direito real de uso com encargos pelo período de 25 anos, à empresa vencedora do 
certame, os imóveis com  área de  2,1133ha ou 21.133,0000m², objeto da matrícula nº 28.392 do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Tatuí, Estado de São Paulo, cuja cópia acompanha o presente 
instrumento, com o fim exclusivo de nele ser implantado uma nova indústria no Distrito Industrial de Cesário 
Lange ou a expansão de indústria já existente. 
 
3 – DO VALOR MÍNIMO DO INVESTIMENTO  
  
3.1 - Estima-se o valor desta licitação em R$ 1.454.204,33 como forma de investimento no imóvel, conforme 
disposto no art. 4º, inciso IV  da LC nº 62/2014. 
  
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
4.1 – Poderão participar do presente certame as indústrias ou comércios do setor agroindustrial que venha a 
fomentar as atividades do município ou que venham promover a expansão das atividades existentes no 
município ou região, que comprovem habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e 
qualificação econômico-financeira por meio dos documentos relacionados a seguir. 
  
4.1.1 - Habilitação Jurídica (art. 28 da Lei Federal 8.666/93): 
 

a) Ato de criação da licitante conforme o caso: 
a1) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova de diretoria em 
exercício; e 
 
b)  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

  
4.1.2 - Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei Federal 8.666/93): 



 

  

  
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do contrato social; 
 
c) Prova de regularidade fiscal das Fazendas Federal (Receita Federal e da Procuradoria Geral da 
República com relação a Dívida Ativa), Estadual e Municipal da sua sede, emitidas pelos órgãos 
arrecadadores e atinente à atividade da licitante; e 
 
d) Prova de regularidade relativo à Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 

  
4.1.3- Qualificação Econômico-financeira (art. 31 da Lei 8.666/93) 
a)Balanço patrimonial, assinado pelo Contador responsável e pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa, 
e demonstrações do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

 
b) Demonstrativo de índices mínimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, elaborado em 
papel timbrado da empresa, subscrito por seu(s) representante(s) legal(is) e pelo Contador responsável, 
devidamente identificados, calculados com base no Balanço Patrimonial do último exercício social, ou 
balancete atualizado.  

 
c) Quando se tratar de Sociedades por Ações, o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão 
estar devidamente publicadas em órgão da Imprensa Oficial (artigo 31, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93); 
 
d) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a 
apresentação dos envelopes. 
 
e) Prova de capital social mínimo registrado e integralizado no valor de 10% (dez por cento) do valor 
estimado para a presente licitação constante do item 3.1 deste edital, equivalente a R$ 145.420,43 (cento e 
quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e três centavos) comprovado mediante 
certidão expedida ou contrato social registrado na Junta Comercial, do qual conste o capital social vigente; 
 
f)– Prova de que a licitante prestou garantia equivalente a 1% (um por cento) do valor da avaliação, ou seja, 
de R$  14.542,04 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quatro centavos)  nas mesmas 
modalidades e critérios previstos no caput e §1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93 (artigo 31, inciso 3º 1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93); 
 
g) – A garantia deverá ser recolhida  e/ou protocolada junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cesário 
Lange até o último dia útil anterior à data da apresentação dos envelopes. 
 
4.1.5 - A garantia será liberada depois de decorridos 10 (dez) dias úteis de um dos seguintes eventos: 
a) Decisão definitiva de inabilitação da concorrente; 
b) Decisão definitiva da desclassificação da proposta da concorrente; 
c) Adjudicação do objeto à empresa que apresentou a proposta vencedora 



 

  

 
4.1.6 - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que 
se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo II 
 
4.1.7 – Declaração da licitante, de que concorda com os termos do edital e que não está impedida de  
participar de licitação, conforme modelo Anexo III. 
 
4.3 – Os documentos de habilitação poderão ser apresentados no original, que ficará retido nos autos, ou 
em cópia autenticada por cartório competente, publicação em órgão da imprensa oficial  ou conferida por 
membro da Comissão de Licitação, que fará a autenticação no ato, excetos as certidões obtidas através da 
internet, as quais, no entanto só terão validades após a verificação de sua emissão junto ao site do órgão 
emissor. 
  
4.4 – A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu(s) representante(s) legal(is), 
ou por procurador munido de procuração, conforme consta do ANEXO IV – MODELO DE PROCURAÇÃO, 
com poderes especiais para tal mister, apresentada até o início da sessão de abertura dos envelopes. A falta 
de representante munido de procuração não impede a participação no certame, porém a concorrente não 
poderá exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam da manifestação daquele representante. 
  
 
5 – DAS CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO: 
 
5.1 – O bem imóvel descrito no Item 2 do presente Edital será alienado mediante, instrumento e contrato de 
concessão de direito real de uso com encargos, pelo período de 25 anos à empresa  vencedora do certame 
para a implantação de indústria no Distrito Industrial I de Cesário Lange ou a expansão de das já existentes. 
 
5.2 – Para o recebimento do imóvel objeto da presente licitação, a empresa vencedora do certame assinará 
com a Prefeitura Municipal, Instrumento de Contrato da Concessão de Direito Real de Uso com os 
Encargos”,  nos termos da LC nº 62/2014, conforme minuta constante do Anexo VI que integra o presente 
Edital, onde constarão todos os dados referentes ao imóvel objeto da concessão, bem todas as obrigações 
que serão assumidas por ambas as partes, que correspondem às seguintes: 
  
5.2.1 – Das obrigações da concessionária (licitante vencedora do certame): 
 

I - apresentar projeto de implantação, que contemple a reforma das unidades existentes e 

edificações novas, em até 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do respectivo instrumento de cessão, 

cuja previsão para aprovação final pelo Poder Público Municipal, não poderá ser superior a 180 (cento e 

oitenta) dias e ainda, do mesmo deverá constar: 

 a) responsabilizar-se junto à Concessionária de energia elétrica do Município para suprir as 

necessidades de execução, bem como, dar-lhe início às suas implantações, em até 30 (trinta) dias da última 

aprovação junto a Concessionária; 

 b) aprovar os projetos de edificações junto ao Corpo de Bombeiros; 

 c) obter licença ambiental junto ao órgão competente. 



 

  

 II - dar início às suas atividades no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do término das implantações 

que dispõe o inciso I; 

 III - oferecer no mínimo 15 (quinze) empregos diretos, comprovando os registros dos empregados, 

preferencialmente a moradores do Município; 

 IV - Investir na área objeto da concessão no mínimo R$ 1.454.204,33 (um milhão, quatrocentos e 

cinquenta quatro mil, duzentos e quatro reais e trinta três centavos); 

 V - O início das obras de construção será no prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, a 

contar da aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal e o início das atividades empresariais no decurso 

de 02 (dois) anos. 

 
 
6– DA PROPOSTA FINANCEIRA 
  
6.1 - Acompanha este Edital, o ANEXO V- FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA FINANCEIRA, 
que a licitante preencherá e inserirá em envelope fechado, que deverá enunciar externamente os dizeres 
estipulados do ANEXO II(c). 
  
6.2 – Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios: 
  
a) dados cadastrais; 
b) assinatura do representante legal; 
c) indicação dos números do CNPJ e de inscrição estadual, através da oposição dos respectivos carimbos; 
d) indicação do número da qualificação do representante legal investido de poderes para firmar o termo de 
contrato referido no item 11. 
  
6.3.1 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade, a Melhor Oferta para investimento no imóvel, sendo certo 
que o valor R$1.454.204,33 (um milhão, quatrocentos e cinquenta quatro mil, duzentos e quatro reais e trinta 
três centavos)  e o maior número de empregos ofertado, desclassificando-se as propostas com valores 
inferiores ao estabelecido neste item. 
 
7– DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
  
7.1 - A abertura dos envelopes ”DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO e “PROPOSTA DE PREÇOS ” 
será realizada em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes 
e pelos membros da Comissão de Licitação, devendo quaisquer reclamações, ressalvas ou observações, 
serem feitas na mesma sessão pelos representantes legais das licitantes.  
 
7.2 - Serão primeiramente abertos os envelopes “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”. Os membros 
da Comissão de Licitação e os representantes das licitantes presentes, procederão à rubrica em todos os 
documentos de habilitação.  
 



 

  

7.3 - Aberto os envelopes “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”, a Comissão de Licitação, após a 
análise dos documentos de cada licitante, poderá, na mesma reunião e a seu juízo exclusivo, divulgar o 
resultado dessa fase, mediante comunicação direta aos interessados, se presentes todos os representantes 
das licitantes, fato que deverá ser registrado em ata, ou mediante publicação na Imprensa Oficial.  
 
7.4 - Após a divulgação do resultado da habilitação, se todas as licitantes manifestarem, expressamente, na 
forma do ANEXO VIII – Modelo de Termo de Renúncia, desistência de interpor recursos, ou depois de 
transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou, ainda, após o julgamento dos recursos, a Comissão 
de Licitação procederá à abertura dos envelopes "Propostas de Preços” das licitantes habilitadas. 
  
7.5 - O resultado do julgamento da licitação será divulgado mediante publicação na Imprensa Oficial, ou, se 
presentes os representantes das licitantes, no ato em que foi adotada a decisão, poderá ser feita 
comunicação direta aos interessados e lavrada a respectiva ata.  
 
7.6 - Divulgado o resultado da licitação, se todas as licitantes manifestarem expressamente, desistência em 
interpor recursos ou, depois de transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou, ainda, após o 
julgamento dos recursos interpostos, será encaminhado o processo para homologação da autoridade 
superior e adjudicação do objeto desta licitação.  
 
7.8 - Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou ainda, todas as propostas de preços forem 
desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de 
nova documentação ou de novas propostas que atendam às exigências estabelecidas neste Edital, na forma 
do § 3º do artigo 48 da Lei n.º 8.666/93.  
 
7.9 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado e aceito pela Comissão de Licitação.  
 
7.10 - Se por qualquer motivo a abertura dos envelopes não puder ser feita em uma única sessão, os 
envelopes não abertos, já rubricados no fecho pelos licitantes e membros da Comissão de Licitação, ficarão 
em poder do Presidente da Comissão de Licitação até a data e horário oportunamente marcados para outra 
sessão, a ser previamente divulgado entre os licitantes.  
 
7.11 - Das reuniões para recebimento e abertura dos envelopes serão lavradas atas circunstanciadas onde 
será registrada a participação de todos os licitantes presentes. As propostas apresentadas, as reclamações 
e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação serão 
assinadas pelos membros da Comissão e por todos os representantes das licitantes. 
  
7.12 - Em caso de empate entre duas ou mais empresas a classificação far-se-á, por sorteio, em ato público, 
para o qual todas  as licitantes serão convocadas, nos moldes do §2º do artigo 45 da aludida Lei. 
  
7.15 - A Comissão de Licitações observará ainda, o que dispõe o artigo 44 da Lei 8.666/93 e alterações. 
  
8 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do Edital da licitação; 
  
8.1- O resultado do julgamento será publicado na Imprensa Oficial. 
  
9 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 



 

  

 
9.1 – A adjudicatária receberá, uma vez publicado o ato de homologação da licitação, comunicação para 
retirada do instrumento de Concessão de Direito Real de Uso com Encargos que deverá ser devolvido 
assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados daquela convocação. 
  
9.2 – O fato de a adjudicatária, convocada a contratar dentro do prazo de eficácia de sua proposta, não 
assinar o Instrumento de Concessão de Direito Real de Uso com Encargos,  importará na sua inexecução 
total, sujeitando-se à aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, facultado à 
Administração convocar a licitante remanescente, na forma do art. 64, § 2º, do mesmo diploma. 
  
9.3 – O instrumento de contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 
8.666/93 e ainda, quando não satisfeitas as obrigações da entidade, com as conseqüências indicadas no art. 
80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório. 
  
9.4 – O prazo do contrato será de 25 ( vinte e cinco anos) contados da data da assinatura do Instrumento de 
Contrato de Concessão de Direito Real de Uso e Encargos”, podendo ser prorrogado por igual período, 
desde que a cessionária comprove o cumprimento das obrigações estabelecidas no item 5.2.1 (subitem I a 
V) de acordo com o art. 4º da Lei Complementar nº 62/2014. 
 
9.5 – A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 
que lhe forem exigidas na licitação. 
  
9.6 – Para todas as questões suscitadas na execução deste certame, não resolvidas administrativamente, o 
foro será a Comarca de Tatuí-SP, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

  
10-RETROCESSÃO 

10.1- Constatado o inadimplemento de qualquer um dos encargos constantes do item 5  (subitem 5.2.1 I a V) 
deste Edital de Concorrência, reverterá ao patrimônio público municipal, o imóvel objeto da concessão e as 
benfeitorias nele introduzidas, inoponível pela concessionária qualquer direito a retenção ou de indenização, 
estendendo-se aos sucessores da concessionária as disposições deste edital, as obrigações decorrentes da 
concessão, prazos e outras exigências impostas. 

11 – DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
11.1 – A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
  
11.2 – Ao final da concessão de direito real de uso por tempo determinado, o imóvel e todas as 
benfeitorias nele implantadas, inclusive àquelas dispostas no inciso V do art. 4º retornarão ao 
patrimônio do Município, não sendo permitido ao cessionário qualquer pagamento, nem mesmo a 
título de indenização. 
  
12 – DAS SANÇÕES 
 



 

  

12.1 – À Contratada total ou parcialmente inadimplente em relação aos encargos, serão aplicadas as 
sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, e no art. 4º da Lei Complementar nº 62/2014, 
a saber: 
a) multa, no caso de descumprimento do prazo para apresentação do projeto 
 
b) suspensão da aquisição e do exercício do direito da Concessão bem como a reversão do imóvel o e suas 
benfeitorias de qualquer natureza, ao patrimônio Público Municipal, após passado transcorrido o prazo 
descrito no item 9.5 deste edital, sem que a concessionária tenha cumprido o disposto no item 5.2.1. 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o município  de 
Cesário Lange por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou de 
inexecuções de que resulte prejuízo para o serviço. 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática 
de ilícito penal. 
  
12.2 – As penalidades estabelecidas nas letras “a” e “b” do item 12.1, poderão ser aplicadas de forma 
isolada ou cumulativamente com qualquer das demais. 
  
13 – DAS INFORMAÇÕES: 
  
13.1 – O Setor de Licitações prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos 
interessados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 16:00 horas, no 
Paço Municipal, ou pelo telefone (15) 32468600. 
 
 13.2 – Esclarecimentos de natureza técnica deverão ser requeridos por escrito, e assim serão respondidos, 
com cópia para todos os interessados, em até 02 (dois) dias úteis da data indicada no subitem 1.2 deste 
Edital. 
 
  
14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1 – A Prefeitura Municipal de Cesário Lange poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, 
nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 
  
14.2 – Não serão admitidas a esta licitação empresas: 
a) em consórcio; 
b) suspensas do direito de licitar e contratar com a Administração Pública; 
c) as declaradas inidôneas, vigente a penalidade imposta pela autoridade federal, estadual ou municipal; e  
d) sob regime de falência ou concordata. 
  
14.3 – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão de Licitações e 
protocolizadas no Paço Municipal; 
  
14.4 – Os recursos administrativos serão dirigidos ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cesário Lange, por 
intermédio da Comissão de Licitações, devendo ser protocolizados no Paço Municipal, sendo processados e 
julgados na conformidade do art. 109 da Lei Federal 8.666/93. 



 

  

  
14.4.1 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação 
estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64 § 3º Lei Federal nº 8.666/93. 
  
14.5 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá-los, na 
Prefeitura Municipal de Cesário Lange, no horário de expediente, até o dia anterior ao recebimento dos 
envelopes. 
  
14.6 - Ao retirarem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrados na Comissão de 
Licitações, o endereço para qualquer correspondência, e o número do telefone para uma eventual 
verificação. 

  
14.7 - A simples apresentação da documentação destinada à habilitação e a proposta implica na aceitação 
incondicional do presente Edital e seus Anexos. 
  
14.8 – Todas as comunicações referentes a este certame serão afixadas no Quadro de Avisos da Prefeitura, 
no Paço Municipal, além de efetuadas diretamente aos interessados e no que couber publicada no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo. 
 
 

Prefeitura Municipal de Cesário Lange/SP, 01 de setembro de 2015. 
 
  
 
 

 
 
 

Ramiro de Campos 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
     ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Objeto: objeto da presente licitação é a escolha da melhor proposta para a alienação, por meio de 
concessão de direito real de uso com encargos pelo período de 25 anos, à empresa vencedora do 
certame, de imóvel com  área de  2,1133ha ou 21.133,0000m², objeto da matrícula nº 28.392 do Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Tatuí, Estado de São Paulo,  cuja cópia acompanha o presente 
Instrumento, com o fim exclusivo de nele se implantar, com as seguintes características: 

 

 "Um terreno com a área de 2,1133 há mais ou menos, contendo uma casa de pau e 

barro e uma casa de tijolos, denominada Chácara São Benedito, situado no Bairro do 

Aleluia, do distrito e município de Cesário Lange, e que se divide atualmente: pela 

frente com a Estrada de Rodagem de Tatuí Cesário Lange (antiga), partido de um 

ponto distante 440,00 metros de uma estrada municipal, segue em reta com Katsuki 

Okada e sua mulher (sucessores de Maria José Aires) deflete à direita e segue com os 

mesmos Katsuki Okada e sua mulher (sucessores de José Egidio Pereira) até encontrar 

o marco 2, deflete à esquerda e segue uma distância de 98,92 metros e rumo 63°27'SE  

até o marco 3, deflete à direita e segue uma distância de 62,32 metros e rumo 

24°24'SW, até o marco 4, confrontando-se do marco 2 ao 4, com Katsuki Okada e sua 

mulher, deflete à direita e segue com o Ribeirão do Aleluia, em suas sinuosidades, em 

uma distância de 107, 14 metros, até o marco 7, confrontando-se pelo mesmo Ribeirão 

Aleluia, com Katsuki Okada e sua mulher até encontrar a estrada de rodagem Tatuí 

Cesário Lange, fechando-se o perímetro." 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
   

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO  
AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

  
 DECLARAÇÃO 

  
  
................................,....................................................... inscrito no CNPJ n° ..........................................., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)......................................................................................, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº............................... e do CPF nº ......................................, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 

9.854, de 27 de outubro de 1999, e sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) . 

Por ser verdade, firma a presente 
  

............................................ 
(data) 

 
 

............................................................ 
(representante legal) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
  

ANEXO III – DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 
E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO 

  
 

DECLARAÇÃO 

  

.................................,....................................................... inscrito no CNPJ sob n° 

..........................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)......................................................................................, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº............................... e do CPF nº ......................................, DECLARA que examinou criteriosamente os 

documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração das propostas técnica e financeira 

voltadas ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a 

presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não 

subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório. 

Por ser verdade, firma a presente. 

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

(data) 

 

........................................................... 
(representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
  



 

  

ANEXO IV – MODELO DE PROCURAÇÃO 

  

  

    PROCURAÇÃO  "EXTRA JUDICIA" 

    
OUTORGANTE: _______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________, com sede na Rua _______________, nº _____, bairro __________, na cidade de __________, 
Estado de __________, neste ato representada pelo(a) __________ (sócio/diretor), Sr. (a) 
_______________, __________ (nacionalidade), __________ (estado civil), __________ (profissão), 
portador(a) do RG nº __________ e do CPF nº __________, residente e domiciliado na Rua 
_______________, nº _____, na cidade de __________, Estado de ___________, ---------- 
  
OUTORGADO(S): Sr. (a) _______________, __________ (nacionalidade), __________ (estado civil), 
__________ (profissão), portador(a) do RG nº __________ e do CPF nº __________, residente e 
domiciliado na Rua _______________, nº ____, bairro __________, na cidade de __________, Estado de 
__________; ---------- 
  
PODERES:  ao(s)  qual(ais) confere amplos e especiais poderes para representar a empresa no 
procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade CONCORRÊNCIA nº 02/2015 da Prefeitura 
Municipal de Cesário Lange, podendo para tanto prestar esclarecimentos, assinar atas e declarações, visar 
documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quando à desistência deste, assinar termo 
de renúncia de recurso e, praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame. 

_______________, _____  de __________ de ______ 

 
____________________________ 

Outorgante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

CONCORRÊNCIA Nº XX /2015 
ANEXO VI – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

  

Razão Social 
Da Proponente: 

  

Endereço:   

Telefone:   
  

Objeto 
 

 Valor R$ 

Investimentos: Descrição da proponente  

   

Valor (R$) Por extenso: 
(......) número de empregos ofertados 

Dados do representante da empresa que assinará o termo de contrato, conforme consta na 
procuração: 

Nome:   

Identidade nº /  
Órgão Expedidor: 

  

CPF nº:   

  
1 – O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu 
respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
 2 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-
se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
  

Local e Data:   
  

Assinatura do(s) 
representante(s) legal(is): 
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ANEXO VII – MINUTA DE TERMO CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM ENCARGOS 

 

 
TERMO DE  INSTRUMENTO CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM 

ENCARGOS  E POSTERIOR DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE E A EMPRESA .......................... 

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Cesário Lange, localizada Praça Padre Adolfo Testa, 
nº 651, Cesário Lange/SP, inscrita no CNPJ n.º <.................................>, doravante denominada 
CONCEDENTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. <...................................>, portador da 
Cédula de identidade RG n.º <..........................> e CPF/MF n.º <..................................>, e de outro a 
empresa <....................................................>, inscrita no CNPJ-MF sob o nº ................., com endereço 
....................., doravante denominada CONCESSIONÁRIA, representada neste ato por 
..............................................., portador da carteira de identidade nº ................., CPF nº ............................, 
conforme consta no ........................ (indicar o ato que qualifica como representante legal), com fundamento 
na Lei Municipal n.º 1289 de 29 de setembro de 2010, têm entre si acordados o presente TERMO DE  
INSTRUMENTO CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM ENCARGOS  E POSTERIOR 
DOAÇÃO, sob a forma e condições constantes das seguintes CLÁUSULAS: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO  OBJETO  -  O  presente  instrumento  tem  por  objeto  a concessão de 
direito real de uso pelo período de 25 anos com encargos, nos termo da LC nº 62/2014, cujos anexos, 
memorial descritivo e levantamento planialtimétrico integram o presente termo, tendo  por  finalidade a  
implantação pela CONCESSIONÁRIA de empresa ou comércio do setor industrial. 
 
Parágrafo Primeiro – DOS PRAZOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA: 
 

I - apresentar projeto de implantação, que contemple a reforma das unidades existentes e 

edificações novas, em até 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do respectivo instrumento de cessão, 

cuja previsão para aprovação final pelo Poder Público Municipal, não poderá ser superior a 180 (cento e 

oitenta) dias e ainda, do mesmo deverá constar: 

 a) responsabilizar-se junto à Concessionária de energia elétrica do Município para suprir as 

necessidades de execução, bem como, dar-lhe início às suas implantações, em até 30 (trinta) dias da última 

aprovação junto a Concessionária; 

 b) aprovar os projetos de edificações junto ao Corpo de Bombeiros; 

 c) obter licença ambiental junto ao órgão competente. 

 II - dar início às suas atividades no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do término das implantações 

que dispõe o inciso I; 

 III - oferecer no mínimo 15 (quinze) empregos diretos, comprovando os registros dos empregados, 

preferencialmente a moradores do Município; 



 

  

 IV - Investir na área objeto da concessão no mínimo R$ 1.454.204,33 (um milhão, quatrocentos e 

cinquenta quatro mil, duzentos e quatro reais e trinta três centavos); 

 V - O início das obras de construção será no prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, a 

contar da aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal e o início das atividades empresariais no decurso 

de 02 (dois) anos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Em se tratando de Concessão de Direito Real de Uso com o cumprimento dos 
encargos, pelo período de 25 anos, a CONCESSIONÁRIA compromete-se a destinar o imóvel objeto deste 
instrumento exclusivamente para o propósito descrito na cláusula Primeira. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o Projeto de Edificação e dar início à 
edificação nos prazos estabelecidos na Cláusula Primeira, em até 30 (trinta) dias a contatar da data da 
assinatura do presente instrumento, bem como, concomitantemente, apresentar ao órgão doador. 

 
CLÁUSULA  QUARTA – (DO PRAZO DE VIGÊNCIA) O prazo do contrato será de 25 (vinte e cinco) anos 
contados da data da assinatura do Instrumento de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Doação e 
Encargos”, podendo ser prorrogado por igual período,  desde que a cessionária comprove o cumprimento 
das obrigações estabelecidas no item 5.2.1 (subitem I a V) de acordo com o art. 4º da Lei Complementar nº 
62/2014. 
 
Parágrafo Único- Ao final da concessão de direito real de uso por tempo determinado, o imóvel e todas as 
benfeitorias nele implantadas, inclusive àquelas dispostas no inciso V do art. 4º retornarão ao patrimônio do 
Município, não sendo permitido ao cessionário qualquer pagamento, nem mesmo a título de indenização. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA (DAS PENALIDADES) – O inadimplemento total ou parcial, por parte da 
CONCESSIONÁRIA, no cumprimento das obrigações assumidas no presente Instrumento, incidirá nas 
seguintes penalidades: 
 

Parágrafo Primeiro:  No caso de descumprimento dos prazos previstos para a apresentação dos projetos e 
início das implantações das edificações, a CONCESSIONÁRIA sujeitar-se-á ao pagamento de multa de 5% 
por cento do valor da concessão de direito real de uso. 
 
Parágrafo segundo: No caso de descumprimento total das obrigações assumidas, a  suspensão da 
aquisição e do exercício do direito da CONCESSÃO, bem como a reversão do imóvel objeto da doação e 
suas benfeitorias de qualquer natureza, ao patrimônio Público Municipal, após passado o prazo descrito no 
item acima, sem que a CONCESSIONÁRIA tenha implantada a empresa ou cumprido todos os encargos 
previstos neste instrumento, conforme disposições da LC 62/2014.  
 
CLÁUSULA– As penalidades estabelecidas nos parágrafos primeiro e segundo da Cláusula anterior, 
poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente.  
 



 

  

CLÁUSULA - A responsabilidade pela fiscalização do cumprimento dos encargo assumidos pela 
CONCESSIONÁRIA através do presente instrumento, estará a cargo da CONCEDENTE  Prefeitura 
Municipal de Cesário Lange, por intermédio da Secretaria de Governo e Planejamento. 

 
CLÁUSULA– A CONCESSIONÁRIA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de 
habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação. 
  
CLÁUSULA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da CONCESSIONÁRIA o 
pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da 
execução de seu objeto. 
  
CLÁUSULA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura 
do presente contrato, a CONCEDENTE providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para 
ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia. 
  
CLÁUSULA (DO FORO) – Para todas as questões suscitadas na execução deste contrato, não resolvidas 
administrativamente, o foro será o da Comarca de Tatuí/SP, com renúncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
  
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois 
de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Cesário Lange, .....de ...............de   

Pela prefeitura Municipal de Cesário Lange Pela  empresa Concessionária 

Nome:                                                                                       Nome: 

Cargo                               Cargo:    
TESTEMUNHAS: 

Nome:                                                                        Nome: 

CPF:                                                                        CPF: 

 
 
 
 

CONCORRÊNCIA Nº02/2015 
  

ANEXO VIII – MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA 
  

  
  
  
  
À Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Cesário Lange 
  
  
  
   



 

  

TERMO DE RENÚNCIA 
  
  
  
         A proponente abaixo assinada, participante da licitação da modalidade CONCORRÊNCIA N.º 02/2015,  

por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8666/93, de 21 

de junho de 1993 e suas alterações, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da 

decisão da Comissão de Licitação, que julgou (os documentos de habilitação preliminar; a proposta técnica; 

a proposta financeira) renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e 

concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento licitatório. 

  
  

_____________, ______de______________ de  ________. 
  
  

 
 

________________________________________ 

Representante legal da empresa 
 

  
 

 

 

 


