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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: Concorrência n° 001/2016 
Tipo: Maior oferta do valor da outorga 
 
 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT 
AUTORA: Comissão Permanente de Licitação 
OBJETO: Concessão de direito real de uso das instalações comerciais dos boxes 
existentes no Terminal Rodoviário do Município de Alta Floresta-MT 

 
 

1 – INTRODUÇÃO 
 
 1.1 A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar licitação na modalidade de Concorrência do tipo maior oferta do 
valor da outorga, às 09h00min do dia 22 de junho de 2016, na sua sede situada à 
Travessa Alvaro Teixeira, 050, Centro, nesta cidade, para a Concessão de direito real 
de uso das instalações comerciais dos boxes existentes no Terminal Rodoviário do 
Município de Alta Floresta – MT; 
 
 1.2 – A presente licitação se fundamenta na Lei Municipal nº 1.514/2006, 
regulamentada através do Decreto nº 409/2015, nas Leis Federais nº. 8.666/93, 
8.987/95 e 9.074/95 e suas respectivas alterações posteriores. 
 
 1.3 – Poderão participar da presente licitação somente pessoas jurídicas de 
direito privado desde que satisfaçam as condições estabelecidas neste edital, não se 
admitindo nesta Concorrência, consórcio ou coligações de empresas; 

 
1.4 – Só poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas 

regularmente estabelecidas no país, que satisfaçam integralmente as condições 
deste edital; 

 
1.5 – Não poderão participar da presente licitação as empresas que tenham 

sido consideradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública de 
qualquer esfera de governo; 

 
1.6 – É vedada a qualquer pessoa jurídica a representação, na presente 

licitação, de mais de uma empresa; 
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1.7 – A participação nesta Concorrência implica ao proponente a irrestrita 
aceitação das condições estabelecidas no presente edital, bem como na observância 
dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto aos 
recursos, salvo se apresentar impugnação nos termos da lei. 

 
1.8 – Se, no dia previsto para a abertura dos envelopes, não houver 

expediente na sede da Prefeitura Municipal, os mesmos serão abertos no primeiro 
dia útil de funcionamento que se seguir, obedecendo ao horário previamente 
estipulado. 
 

2 – DO OBJETO, METAS E PRAZO DA CONCESSÃO 
  
2.1 - O objeto da presente Licitação é a Concessão de Direito Real de Uso das 
Instalações Comerciais do Terminal Rodoviário, nas áreas de transporte de 
passageiros, comércios diversos e prestação de serviços na área de alimentação do 
Município de Alta Floresta/MT, em conformidade com as exigências deste Edital; do 
Anexo I Minuta de Contrato; do Anexo II Planta Baixa do Terminal Rodoviário; do 
Anexo III Memorial Descritivo dos Boxes contento a metragem, tipo de construção e 
a qual atividade se destina; do Anexo IV Modelo de Atestado de Visita e do Anexo V 
Modelo de Carta Proposta.  
 
2.2 - As concessões de direito real de uso das instalações comerciais do Terminal 
Rodoviário de Alta Floresta/MT somente serão outorgados para exploração das 
seguintes atividades: 
 

I - lanchonete e restaurante; 
II - café e bomboniere; 
III - tabacaria e charutaria; 
IV - banca de jornal e revistas; 
V - doçaria; 
VI - farmácia; 
VII - barbearia, cabeleireiro e manicure; 
VIII - engraxataria; 
IX - confecções e brinquedos; 
X - lotérica, desde que autorizada por lei; 
XI - bazar de armarinhos e bijuterias; 
XII - guarda-volumes; 
XIII - agência bancária e caixa bancário eletrônico; 
XIV - agência de viagens e turismo; 
XV - livraria; 
XVI - ótica, cine e foto; 
XVII - loja de CD’s, vídeos e fitas cassetes; 
XVIII - sorveteria; 
XIX - frutaria; 
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XX- floricultura;  
XXI - perfumaria e cosméticos; e 
XXII - agência de correios. 

 
2.3 - Não será permitida a instalação de atividades que venham a comercializar: 
 
I - produtos combustíveis, tóxicos, corrosivos, explosivos e inflamáveis, vedada, 
inclusive, sua estocagem, ainda que para uso próprio; 
 
II - produtos que provoquem poluição do meio ambiente por sujeira, calor, ruído ou 
qualquer outro meio; 

 
III - gêneros alimentícios perecíveis, de consumo não imediato, salvo quando 
destinados ao suprimento dos estabelecimentos comerciais, caso em que deverão 
apresentar-se convenientemente acondicionados e armazenados. 
2.4 – Os Boxes nº 01, 06, 08, 13, 15, e 16 estão destinados, exclusivamente, para 
empresas de transporte de passageiros, limitado apenas um Box para cada empresa. 
 
2.4.2- Os Boxes nº 28 e 29 estão destinados, exclusivamente para banheiros.       
 
2.4 - O prazo de execução do objeto da presente licitação, feita no regime de 
concessão será de 10 (dez) anos, contatos a partir da assinatura do contrato de 
adesão, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente. 
 

3 – DO SERVIÇO ADEQUADO 
 

3.1 – Toda concessão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 
atendimento dos usuários, conforme estabelecido em lei, neste edital e no respectivo 
contrato. 

 
3.1.1 – Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 
modicidade dos preços; 

 
3.1.2 – A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do 

equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e 
expansão do serviço. 

 
4 – DOS PRAZOS PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE 

DOCUMENTAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇOS PARA O JULGAMENTO DA 
LICITAÇÃO E PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 

 
4.1 – Os envelopes de documentos e de propostas de preços serão recebidos 

pela Comissão Permanente de Licitação até às 09 H00 do dia 22/06/2016; 
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4.2 – A licitação será aberta e julgada no dia 22/06/2016, às 09h00min; 
 

4.3 – A proponente vencedora deverá comparecer à Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta – MT, para a assinatura do contrato, conforme minuta constante do Anexo I, 
dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de sua convocação, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das demais penalidades 
previstas na Lei 8.666/93; 

 
4.3.1 – Farão parte integrante do contrato, independentemente de sua 

transcrição, as instruções contidas neste edital, os documentos a ele referidos, além 
da proposta apresentada pela licitante vencedora; 

 
4.3.2 – A não assinatura do contrato por parte da proponente vencedora, por 

qualquer motivo, dentro do prazo estabelecido, implicará em sua eliminação, ficando 
sujeita à cominação prevista no artigo 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado ao 
Município de Alta Floresta – MT, o chamamento das demais licitantes para assinatura 
do contrato, quando houver, por ordem de classificação, em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou ainda a revogação da 
licitação. 

 
4.3.3 – O prazo de vigência do contrato será de 10 (dez) anos conforme Lei 

Municipal nº 1.514/2006, podendo ser prorrogado nos termos da lei, se houver 
interesse público, devidamente justificado. 

 
5 – DO PRAZO, LOCAL E HORÁRIO DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

 
5.1 – Os interessados em participar da presente licitação terão até o dia 

17/06/2016 para obterem as informações, o edital e suas especificações; 
 
5.2 – O local de fornecimento das informações e do edital será na sede da 

Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT no endereço citado no preâmbulo deste 
edital; 

 
5.3 – A pasta contendo o edital e seus anexos e demais especificações 

técnicas será fornecido mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 
(cinqüenta reais); 

 
5.4 – O horário de atendimento é das 07h00min às 13h00min. 

 
6 – DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
6.1 – As empresas interessadas em participar da presente Concorrência 

poderão comparecer por meio de seu representante legal ou de pessoa devidamente 
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credenciada para o ato no dia, hora e local indicados neste edital, quando será feita 
a entrega à Presidente da Comissão Permanente de Licitação dos dois envelopes 
lacrados, separados, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01) 
e a PROPOSTA DE PREÇOS (envelope nº 02); 

 
6.2 – Na impossibilidade do comparecimento do representante legal da 

proponente os envelopes poderão ser enviados via Correio e entregues na Prefeitura 
Municipal até uma hora antes da sua abertura, sob pena de impedimento de 
participação no certame; 

 
6.3 – Nos envelopes deverão constar na parte externa frontal, além da 

denominação social do proponente, os seguintes dizeres: 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 
 ABERTURA: 22/06/2016 ÀS 09h00min 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE. 
ENVELOPE Nº 01 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.   
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAE – MT 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 
 ABERTURA: 22/06/2016 ÀS 09h00min 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE. 
ENVELOPE Nº 02 
PROPOSTA DE PREÇO 
 
 6.4 – Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados em uma via, 
enquanto que a Proposta de Preços deverá ser apresentada em duas vias. 
 
 6.5 – A proponente que deixar de preencher quaisquer dos requisitos 
exigidos para o Envelope 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO será 
inabilitada, não podendo participar das fases posteriores, com a 
conseqüente devolução do envelope 02 – PROPOSTA DE PREÇOS.  
 
 6.6 – Não serão admitidos na documentação e na proposta de preços 
emendas, rasuras ou entrelinhas.  
 
 6.7 – Toda e qualquer documentação deverá ser apresentada no idioma 
pátrio. 
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 6.8 – A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar a proposta ou 
mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato 
superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos 
termos do artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº 8.666/93. 
 
 6.9 – Ao Município de Alta Floresta – MT se reserva o direito de revogar por 
interesse público, ou anular de ofício ou mediante provocação de terceiros, por 
ilegalidade, no todo ou em parte esta Concorrência, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa conforme o art. 49 e parágrafos da Lei nº 8.666/93. 
 
 6.10 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia legível, devendo ser autenticadas por 
tabelião de notas ou por servidor da unidade que realiza a licitação, ou ainda 
apresentada prova de publicação em órgão de imprensa oficial. 
 

6.10.1 – Documentos apresentados por meio de cópia em papel termo-
sensível (fac-símile) não serão aceitos, em hipótese alguma. 

 
7. – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
7.1.1 – Cédula de Identidade do (s) proprietário (s) ou do responsável pela 

proponente; 
 
7.1.2 – Registro Comercial, no caso de firma individual ou; 
 
7.1.3 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, incluída a última 

alteração contratual devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, deverão estar 
acompanhados dos documentos de eleição da diretoria ou; 

 
7.1.4 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício ou; 
 
7.1.5 – 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. 

 
 
7.2 – REGULARIDADE FISCAL 
 
7.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas com data 

de validade em vigor; 
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7.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

 
7.2.3 – Prova de Quitação para com os Tributos Federais; 
 
7.2.4 – Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa da União; 
 
7.2.5 – Prova de Regularidade junto à Fazenda Estadual, incluindo a Dívida 

Ativa; 
 
7.2.6 – Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede da 

licitante, incluindo a Dívida Ativa; 
 
7.2.7 – Certidão Negativa de Débitos do INSS; 
 
7.2.8 – Prova de Regularidade de Situação junto ao FGTS. 
 
7.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
7.3.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo 

Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição de, no máximo, 60 
(sessenta) dias antes da data da realização da Concorrência; 

 
7.3.2 – 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 ou balanços 
provisórios; 

 
7.3.2.1 – O Balanço Patrimonial deverá estar devidamente registrado na Junta 

Comercial; 
 
7.3.3 – O Balanço Patrimonial poderá ser substituído por declaração do 

contador da proponente quando se tratar de empresa optante pelo SIMPLES, 
observando-se o disposto na Lei Complementar nº 123/2006; 

 
 
7.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

           
7.4.1 – Comprovação, fornecida pelo licitante proponente, de que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações do objeto da licitação. 
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      7.4.2 – Fotocópia autenticada do comprovante de recolhimento da taxa do 
Edital, junto à tesouraria municipal.  

 
      7.4.3 - Atestado de Visita às Áreas Afetas à Concessão (atestado expedido 

pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT); 
 
      7.4.4 - As empresas de transporte de passageiros deverão apresentar o 

Certificado de Registro Cadastral da AGER-MT ou ANTT, credenciando-as a 
prestarem esses serviços. 

 
 
7.5 – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
7.5.1 – A licitante deverá apresentar prova fornecida por meio de declaração, 

de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.   
 

             
              7.6 - VISITA AS ÁREAS AFETAS À CONCESSÃO 
 
            7.6.1 - As Licitantes deverão, obrigatoriamente, visitar as Áreas Afetas à 
Concessão, obtendo para si, às suas expensas e sob sua responsabilidade, todas as 
informações necessárias à preparação de sua DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA 
COMERCIAL, vedadas proposições posteriores de modificação do preço, prazo ou 
outras condições ou, ainda, alegações de prejuízos ou reivindicações sob pretexto de 
insuficiência de informações acerca da Concessão e seus diversos aspectos. 
 
           7.6.2 - A visita às Áreas Afetas à Concessão e às instalações existentes será 
realizada pelo responsável da licitante em conjunto com o representante da 
Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, até 02 (dois) dias úteis antes da data para 
entrega dos envelopes, devendo a visita ser, previamente, programada com a 
presidente da comissão no horário comercial através do telefone: (0**66) 3512-
3112. 
 
           7.6.3 - Ao término da visita será entregue à licitante o respectivo ATESTADO 
DE VISITA que será anexado aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
 
7.7 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.7.1 – As propostas de preços deverão ser apresentadas em duas vias, 

datilografadas ou impressas, em papel timbrado da empresa proponente, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente assinadas pelo representante legal da 
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empresa indicado no contrato social (e alterações) ou estatuto, obedecendo 
rigorosamente o estipulado no presente edital; 

 
7.7.2 – As propostas deverão ter prazo de validade de, no mínimo, 60 

(sessenta) dias a contar da sua abertura; 
 
7.7.3 – As propostas de preço ofertadas devem referir-se apenas à maior 

oferta pela outorga da concessão, que deverá ser recolhida aos cofres públicos;  
 
7.7.4 – A proposta apresentada deverá contemplar: a forma de pagamento, 

ou seja, parcelado ou a vista. Se a proposta apresentada for parcelada deverá 
evidenciar a seguinte equação: 

 
 I - Número de parcelas, valor da outorga mensal e valor da outorga total.  
 

7.7.5 - A proposta de preço deverá conter o ramo de atividade, o qual será 
explorado pela licitante. 

 
        7.7.6 - Não serão aceitos, de forma alguma, documentos copiados ou 

transmitidos através de fax, telex, e-mail, etc.;  
 
         7.7.7 - O signatário da proposta deverá ser sócio, diretor, gerente ou 

representante legal da licitante, indicando seu nome completo e o cargo que ocupa 
na empresa; 

 
         7.7.8 - O proponente é inteiramente responsável pela elaboração de sua 

proposta, devendo fazê-la de acordo com as instruções deste Edital, não sendo 
aceitas, em hipótese alguma, alegações posteriores de valores errôneos ou 
incompletos; 
 
              7.7.9 - Quaisquer custos ou despesas, relativos à preparação da 
DOCUMENTAÇÃO ou da PROPOSTA COMERCIAL, será de exclusiva responsabilidade 
do licitante e o risco, correrão às suas expensas, ficando o Poder Público isento de 
qualquer responsabilidade, independentemente do resultado da licitação. 

 
8 – PROCEDIMENTO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
8.1 – A Comissão Permanente de Licitação lavrará ata circunstanciada 

registrando todos os fatos praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer 
observações somente serão registradas em ata quando forem formuladas por escrito, 
das quais a Comissão Permanente de Licitação fará a leitura para conhecimento 
geral. 
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8.2. – A abertura do Envelope 01 – Habilitação, observará os seguintes 
procedimentos: 

 
8.2.1 – No dia, hora e local determinado neste edital, em sessão pública, a 

Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes números 01 e 02, que 
serão rubricados pelos referidos membros e pelos licitantes presentes; 

 
8.2.2 - Não serão recebidos os envelopes contendo os Documentos de 

Habilitação e as Propostas de Preços depois da hora aprazada; 
 
8.2.3 – Após o recebimento dos envelopes a Comissão Permanente de 

Licitação, na presença facultativa dos proponentes interessados, efetuará a abertura 
do Envelope nº 01 – Habilitação, rubricando todas as suas páginas e passando aos 
proponentes presentes para o mesmo procedimento; 

 
8.2.4 – Nesta mesma sessão, a critério da Comissão Permanente de Licitação, 

poderão ser analisados os documentos contidos no Envelope nº 01, e decidido 
quanto à habilitação ou inabilitação das proponentes, ou designados dia e hora para 
a respectiva divulgação; 

 
8.2.5 – No caso de decisão sobre a habilitação ou inabilitação das proponentes 

e, desde que ocorra a desistência expressa da interposição de recursos, mediante 
assinatura de termo de renúncia pela unanimidade das proponentes, poderá a 
Comissão Permanente de Licitação proceder à abertura do Envelope nº 02 – 
Proposta de Preços, na mesma sessão; 

 
8.2.6 – Não ocorrendo a desistência expressa do prazo de recurso sobre as 

habilitações ou inabilitações, a Comissão Permanente de Licitação marcará nova 
data, hora e local, para a abertura do Envelope nº 02 – Proposta de Preço, que 
ocorrerá obrigatoriamente, depois de decorrido o prazo legal para a apresentação de 
recursos ou julgamento dos mesmos; 

 
8.2.7 – Após o julgamento dos recursos interpostos o Envelope nº 02 - 

Proposta de Preços será devolvido, inviolado, à proponente inabilitada. 
 

8.3 – A abertura do Envelope nº 02 – Proposta de Preços observará o seguinte 
procedimento: 

 
8.3.1 – Somente serão abertos os Envelopes nº 02 das proponentes 

habilitadas; 
 
8.3.2 – Será verificada a autenticidade do Envelope nº 02, através da 

observação das rubricas, colocadas por ocasião da entrega dos envelopes; 
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8.3.3 – O Envelope nº 02 – Proposta de Preços será aberto e as vias do seu 
conteúdo serão rubricadas folha por folha, pelos membros da Comissão Permanente 
de Licitação e em seguida pelos representantes presentes e devidamente 
credenciados; 

 
8.3.4 – Após a abertura dos Envelopes nº 02 os trabalhos poderão ser 

suspensos a fim de que a Comissão Permanente de Licitação possa proceder à 
análise e julgamento das propostas, determinando, nessa oportunidade, novo dia, 
hora e local para a divulgação do resultado; 

 
8.3.4.1 – As licitantes ficarão desde logo formalmente cientes de que, da 

divulgação do julgamento das propostas pela Imprensa Oficial, passará a fluir o 
prazo legal de recurso desta fase. Este prazo também poderá correr a partir da 
lavratura da ata se presentes os prepostos das licitantes; 

 
8.3.4.2 – Se presentes os prepostos das licitantes e, havendo a concordância 

dos mesmos, poderá haver desistência de apresentação de recursos, como também 
do cumprimento do respectivo prazo. 

 
8.3.5 – À Comissão Permanente de Licitação é facultado solicitar das 

proponentes esclarecimentos com relação aos documentos apresentados, bem como 
promover diligências ou solicitar pareceres técnicos destinados a esclarecer a 
instrução do processo. 

 
8.3.6 – As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas 

serão resolvidas pela Comissão Permanente de Licitação, na presença das 
proponentes. 

 
09 – DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 
09.1 – Na fase de Habilitação será julgada inabilitada a proponente que: 
a) deixar de atender a alguma exigência constante do presente edital; 
b) colocar documentos em envelope trocado; 

c) apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de 
ordem formal. 

 
09.2 – Na fase de Proposta de Preço será julgada desclassificada a proponente 

que: 
a) deixar de atender a alguma exigência constante deste edital ou que estiver 

em desacordo com o mesmo; 
b) apresentar oferta de vantagem não prevista no edital; 
c) apresentar proposta manifestamente inexequível ou financeiramente 

incompatível com o objeto da licitação; 
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09.3 – No julgamento das Propostas de Preços a comissão levará em 
consideração o seguinte critério: 

a) maior oferta do valor da outorga nos termos do art. 15 inciso II da Lei nº 
8.987/95.  

 
09.4 – Em caso de igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o 

desempate se fará por sorteio em ato público. 
 
09.5 – Concluído o julgamento das Propostas de Preços a Comissão 

Permanente de Licitação elaborará ata circunstanciada da Concorrência, e em 
seguida a lerá para todos os participantes, colhendo a assinatura dos membros da 
comissão e dos licitantes presentes; 

 
09.6 – A proponente vencedora tomará conhecimento do local, dia e hora da 

assinatura do contrato, por meio de comunicado por escrito. 
 
09.7 – Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar 

sua proposta, a autoridade competente poderá adjudicar o objeto ao segundo 
classificado, e assim sucessivamente, nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, nos termos do Art. 64, § 2º da Lei nº 8.666/93, ou ainda optar pela 
revogação da presente Concorrência, no interesse da Administração Pública.   

09.8 – A apresentação dos envelopes exigidos para esta licitação será 
considerada como evidência de que a proponente: 

a) examinou criteriosamente todos os itens do edital, que os comparou entre 
si e obteve da Administração informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de 
apresentá-la; 

b) considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de 
uma proposta de preço totalmente satisfatória. 

 
10. – DAS FONTES DE RECEITAS 

 
10.1 – A Concessionária terá como fontes de receitas os valores arrecadados na 

comercialização dos produtos oferecidos ao público que guardem relação com as 
características do objeto da concessão.  

10.1.1 – Os preços praticados pela Concessionária deverão ser semelhantes 
àqueles vigentes no mercado do ramo pertinente. 

10.1.2 – O Poder Concedente terá como fonte de receita a arrecadação 
proveniente do pagamento do valor da outorga concedida.   

 
11. DO VALOR DA OUTORGA 

 
              11.1 - Fica estipulado o valor mínimo de R$ 20,00 (vinte reais) 
mensais o metro quadrado para concessão de cada boxe. 
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              11.2 – A proposta de cada concessionário deverá contemplar a 
seguinte formula matemática: 
 
T=K.A.120. 
 
T = Valor Final da Outorga 
K = Valor em R$ de oferta da outorga por mês 
A = Área total do Box 
120 = Quantidade de meses da concessão. 

 
12. FORMAS DE PAGAMENTO 

 
              12.1 - A Concessionária poderá optar por uma das seguintes 

formas de pagamento: 
  
  I.- No ato da assinatura do contrato será pago á municipalidade o 
valor de 20% (vinte por cento) do valor integral da concessão.  
          
             II – O valor de 80% (oitenta por cento) restante da concessão, 
serão divididos em  84 (oitenta e quatro) parcelas iguais e consecutivas, a 
partir do primeiro mês da outorga da concessão.  
 III – As parcelas mensais serão corrigidas monetariamente a cada 
12 (doze) meses, pelo índice INPC, verificado no período. 
 IV – Os pagamentos á vista terão desconto de 30% (trinta por 
cento), sobre o valor total da concessão.  
        
           12.2 - A proponente deverá indicar a forma de pagamento na sua 
proposta de preços, ou seja, em parcelas ou à vista. 
 
            12.3 - Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas os valores 
serão corrigidos monetariamente pelo índice vigente, acrescidos de juros 
moratórios de 1% ao mês sem prejuízo da multa e demais penalidades. 
 

 12.4 - O Concessionário que inadimplir por dois meses subsequentes, além da 
correção monetária e juros moratórios, pagará uma multa de 10% sobre o valor da 
parcelas vencidas. 
 

13. DO PRAZO PARA A EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
13.1 – A Concessionária terá o prazo de 10 (dez) anos para a exploração do 

Box, com as prorrogações contempladas neste edital no interesse do Poder 
Concedente com fundamento na Lei Municipal nº 1.514/2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 409/2015. 
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14 – DA CONCESSÃO 
 

14.1 – A proponente vencedora terá a concessão pelo prazo de 10 (dez) anos, 
conforme a Lei Municipal nº 1514/2006, regulamentada pelo Decreto nº 409/2015, 
podendo ser prorrogado na forma da lei, se for do interesse do município; 

 
14.2 – O Poder Concedente poderá, a qualquer momento, por motivo de 

interesse público, revogar a presente concessão, cabendo neste caso ao 
concessionário, o ressarcimento das despesas realizadas com bens novos adquiridos 
nos últimos três anos de contrato, mediante prévia avaliação, nos termos da 
legislação vigente; 

 
14.3 – Da concessão a ser outorgada à proponente vencedora, constarão dentre 

outras, as seguintes obrigações: 
 

           a) utilizar as dependências do prédio exclusivamente para o fim previsto e 
não cedê-las a terceiros, no todo ou em parte; 
           b) responsabilizar-se e zelar pelo imóvel cedido, devendo executar as suas 
expensas, quaisquer serviços de manutenção que se tornem necessárias, não 
podendo fazer modificações ou transformações no imóvel, sem autorização por 
escrito do município, salvo as que importem na segurança do imóvel; 

c) responsabilizar-se pela conservação, guarda e segurança do referido imóvel; 
d)  manter rigorosamente em dia o pagamento mensal do valor entabulado 

entre as partes, de acordo com as cláusulas contratuais; 
e) responsabilizar-se pelas despesas normais de utilização do imóvel como 

consumo  de água e energia, cabendo-lhes efetuar os pagamentos em seus 
respectivos vencimentos; 

f) permitir à Concedente o livre acesso às instalações vinculadas à concessão; 
g) cumprir com todas as exigências legais e técnicas no exercício da atividade 

concedida; 
h) sujeitar-se à permanente fiscalização do Poder Concedente, principalmente 

no que diz respeito à manutenção das instalações, limpeza e conservação e 
higiene, a qual deverá ser realizada em padrão considerado no mínimo 
satisfatório; 

i) explorar os serviços dentro das disposições do Código de Postura Municipal, 
tratando com urbanidade os usuários e com respeito os agentes de fiscalização; 

j) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do presente contrato de concessão; 

k)  responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à 
Administração Pública Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do presente contrato de concessão, afastando os empregados por ventura 
considerados inconvenientes pela fiscalização; 

l) limitar-se á comercialização de produtos estritamente ligados ao ramo de 
atividade pertinente á concessão 
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m) observar rigorosamente as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e nº 
8.987/95,  da Lei Municipal nº 1.514/2006 e no Decreto Municipal nº 409/2015; 
 

15 – DOS BENS REVERSÍVEIS 
 
15.1 – Findo o prazo da concessão, o espaço reservado à licitante vencedora, 

retornará ao patrimônio público municipal e o Poder Concedente poderá prorrogar a 
concessão ou abrir nova Concorrência, nos termos da lei vigente.  

 
16 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
16.1 – Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação, caberá 

recurso por parte dos participantes desta Concorrência, nos termos do artigo 109 da 
Lei nº 8.666/93. 

 
16.2 – O recurso a que se refere este item, deverá ser interposto no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados da data de divulgação da decisão da Comissão 
Permanente de Licitação. 

 
16.2.1 – A interposição de recurso será comunicada aos demais licitantes, que 

poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 
 
16.3 – O recurso recebido tempestivamente na fase de Habilitação e de 

julgamento das Propostas de Preço terá efeito suspensivo. Os demais serão 
recebidos sem efeito suspensivo, porém a autoridade competente poderá, por razões 
de interesse público, atribuir eficácia suspensiva ao mesmo; 

 
16.4 – Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 

17 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 

17.1 – À proponente vencedora serão aplicadas as seguintes sanções em caso 
de recusa da assinatura do contrato e pelo inadimplemento de quaisquer de suas 
cláusulas: 
 

a) - Advertência; 
b) - Multa; 
c) - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a administração pública por prazo não superior a 02 (dois) 
anos; 

d) - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração 
pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
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          17.2– A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de 
outras sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais 
ou condições técnicas estabelecidas. 
 
           17.3– As multas serão fixadas com base na UPFM’s e serão aplicadas de 
acordo com o disposto no artigo 14 do Decreto Municipal nº 409/2015. 
 
17.4  – De qualquer sanção imposta a Concessionária poderá, no prazo 

máximo de cinco dias contados da intimação do ato, oferecer recurso ao Poder 
Concedente, devidamente fundamentado; 

 
17.5 – Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades nos casos de 

faltas de maior gravidade: 
a) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT, por prazo não superior a 
2 (dois) anos, nos casos de prática de ato lesivo ao patrimônio público; 

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade; 

c) Perda da garantia contratual, quando for o caso. 
 

18 - DOS DEVERES E DIREITOS DO PODER  CONCEDENTE : 
 
            18.1 - São direitos e deveres do Poder Concedente: 
 

I - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua 
prestação; 
 II - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as 

cláusulas do contrato; 
III - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar 

queixas e reclamações dos usuários; 
IV - fixar, reajustar e revisar as tarifas, na forma legal e contratual; 
V - aplicar as penalidades legais e contratuais; 
VI - intervir na prestação do serviço, retomá-lo e extinguir a concessão, 

nos casos e nas condições previstas em lei e no contrato.  

             19 - DOS DIREITOS E DEVERES DAS  CONCESSIONÁRIAS 

 
              19.1 - São Direitos e deveres das Concessionárias: 
 

I - prestar serviço adequado, na forma prevista na legislação, nas normas 
técnicas aplicáveis e no contrato; 
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II - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as 
cláusulas contratuais; 

III - manter registro autorizado das instalações, dos equipamentos, materiais 
e recursos humanos vinculados à concessão, separadamente da escrita contábil geral 
do Concessionário; 

IV - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço; 
 V - manter regularmente escriturados os seus livros e registros contábeis e 
organizados os arquivos, documentos e anotações, de forma a possibilitar a 
inspeção, a qualquer momento, pelos encarregados da fiscalização; 
 VI - permitir, aos encarregados da fiscalização, livre acesso a obras, 
equipamentos e instalações integrantes do serviço; 
 VII- responder, independentemente de dolo ou culpa, por todos os prejuízos 
causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, em decorrência da 
prestação do serviço; 
 VIII - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do 
serviço; 
 

 20 - DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

 
              20.1 - São direitos e deveres dos usuários: 

I - receber serviço adequado; 
II - receber do Poder Concedente e do Concessionário, informações 

quando solicitadas para defesa de interesses individuais ou coletivos; 
III - cumprir as obrigações legais ou regulamentares pertinentes à 

utilização do serviço; 
IV - formar associação de usuários com a finalidade de: 
a) - acompanhar, junto ao Poder Concedente, os cálculos referentes à 

fixação, ao reajustamento e à revisão das tarifas; 
b) - fiscalizar o cumprimento dos padrões de qualidade do serviço 

prestado pelo concessionário, de acordo com o estabelecido no contrato; 
c) - propor aperfeiçoamento e expansão do serviço ao Concessionário e ao 

Poder Concedente. 
 

          20.2 - Aplicam-se aos serviços concedidos, no que se refere aos direitos dos 
usuários, as disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 
 

 
21 – DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

 
20.1 – A presente concessão poderá ser extinta por: 
a) advento do termo contratual; 
b) encampação; 
c) desapropriação das ações; 



 
 
 

                                                      
 
             

Travessa Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Centro – Alta Floresta – MT – CEP: 78.580-000 Fone: (0**66) 3521-3100                   

d) caducidade; 
e) rescisão; 
f) anulação; 
g) falência ou extinção da empresa Concessionária. 
 
21.2 – Extinta a concessão, retornam à Concedente todos os bens reversíveis, 

direitos e privilégios transferidos conforme previsto no edital e estabelecido no 
contrato, pagando-se à Concessionária a respectiva indenização, relativamente aos 
bens incorporados à concessão. 

 
21.3 – Extinta a concessão haverá a imediata assunção do serviço pela 

Concedente, procedendo-se aos levantamentos, às avaliações e liquidações 
necessárias. 

 
21.4 – A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a 

utilização, pela Concedente, de todos os bens reversíveis. 
 
21.5 – Nos casos previstos nas alíneas “a” e “b” desta cláusula, a Concedente, 

antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e às 
avaliações necessárias à determinação dos montantes da indenização, na forma dos 
artigos 36 e 37 da Lei 8.987/95. 

21.6 – A reversão do advento do termo contratual dar-se-á com indenização 
das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados 
ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a 
continuidade e atualidade do serviço concedido, corrigido monetariamente pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC do IBGE. 

21.7 – A indenização a que se refere o item acima será paga em dinheiro a 
vista, feita no caso de encampação da concessão e de rescisão por culpa da 
Concedente, quando a indenização deverá ser paga previamente à reversão dos bens 
afetos à concessão, prioritariamente com recursos obtidos na licitação que vier a ser 
realizada para contratação do novo Concessionário, nos termos do art. 45 da Lei nº 
8.987/95.  

 
21.8 – Considera-se encampação sem motivo de força maior a retomada do 

serviço pela Concedente durante o prazo da concessão, mediante lei autorizativa 
específica e após prévio pagamento da indenização em dinheiro, observados, ainda, 
os termos do artigo 37 da Lei nº 8.987/95. 

 
21.9 – Para fins desta cláusula, a expropriação das ações do Concessionário 

equipara-se à encampação, observando-se, neste caso, as mesmas condições e 
termos aplicáveis à encampação. 

 
21.10 – A inexecução total ou parcial do contrato acarreta, a critério da  

Concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções 
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contratuais, respeitadas as disposições do artigo 27 da Lei 8.987/95, as disposições 
desta cláusula e as normas convencionadas entre as partes. 

21.11 – A caducidade da concessão poderá ser declarada pela Concedente 
quando: 

a) o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo 
por base normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do 
serviço; 

b) o Concessionário descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou 
regulamentares concernentes à concessão; 

c) o Concessionário paralisar a exploração dos serviços ou concorrer para 
tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou de força maior; 

d) o Concessionário perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais 
para manter a adequada prestação do serviço concedido; 

e) o Concessionário não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos 
devidos prazos; 

f) o Concessionário não atender a intimação da  Concedente no sentido de 
regularizar a prestação do serviço; e 

g) o Concessionário for condenado em sentença transitada em julgado por 
sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais. 
 

21.12 – A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da 
verificação da inadimplência do Concessionário em processo administrativo, 
assegurado o direito de ampla defesa. 

 
21.13 – Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes 

de comunicados ao Concessionário, detalhadamente, os descumprimentos 
contratuais referidos nesta cláusula, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e 
transgressões apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais. 

 
21.14 – Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, 

a caducidade será declarada por decreto da Concedente, independentemente de 
indenização prévia, calculada no decurso do processo, observadas as disposições 
desta cláusula. 

 
21.15 – A indenização de que trata o item anterior será devida na forma do 

artigo 36 da Lei nº 8.987/95 e do contrato, especialmente dos itens desta cláusula, 
descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pelo 
Concessionário. 

 
21.16 – A indenização de que trata o item anterior será calculada tomando 

como base os investimentos realizados pelo Concessionário, que não se achem ainda 
totalmente amortizados ou depreciados, descontando-se do valor da indenização 
devida o montante das multas contratuais e dos danos causados pelo mesmo. 
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21.17 – A indenização devida pela Concedente à Concessionário será paga em 
moeda corrente nacional, na forma prevista nesta cláusula. 

 
21.18 – Declarada a caducidade, não resultará para a Concedente qualquer 

espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou 
compromissos com parceiros ou com empregados do Concessionário. 

 
21.19 – O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa do 

Concessionário, no caso de descumprimento das normas contratuais pela 
Concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim. 

 
21.20 – Na hipótese de rescisão do contrato por inadimplemento contratual da 

Concedente, nos termos do item anterior, a indenização a ser paga pela mesma 
deverá observar o disposto nesta cláusula, previamente à retomada dos bens 
reversíveis. 

 
21.21 – Na hipótese prevista no item 20.19, os serviços prestados pelo 

Concessionário não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial 
transitada em julgado. 

 
21.22 – Aplicar-se-á, em caso de anulação da concessão, o disposto no art. 59 

e § único da Lei Federal nº 8.666/93, para efeito exclusivo de ressarcimento da 
indenização por motivo não imputável ao Concessionário, observando-se, ainda, o 
disposto nesta cláusula, quando não houver culpa do mesmo. 

 
21.23 – A concessão poderá ser extinta caso o Concessionário venha a ser 

declarada falida ou no caso de extinção da mesma. 
 
21.24 – Neste caso, com relação ao valor, forma de cálculo e procedimento de 

pagamento da indenização devida, aplica-se o disposto nos itens desta cláusula, que 
trata da caducidade da concessão. 

 
21.25 – Na hipótese de dissolução ou liquidação do Concessionário, não 

poderá ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social sem que a 
Concedente ateste, mediante auto de vistoria, o estado em que se encontram os 
bens afetos à concessão que serão revertidos livres de ônus; ou sem que se efetue o 
pagamento das quantias devidas à mesma, a título de indenização ou a qualquer 
outro título. 

 
            21.26 – Nos demais casos relativos à extinção da concessão deverão ser 
observadas as disposições da Lei Municipal nº 1.514/2006 e Decreto nº 2.442/2007. 

 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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22.1 – A Administração poderá, no interesse público, revogar a presente 
Concorrência, sem qualquer direito à indenização ou ressarcimento aos participantes, 
ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93; 
 
            22.2 - Sem prejuízo do recolhimento do preço público, de que trata o artigo 
4º do Decreto nº 2.442/2007, as Concessionárias deverão pagar as tarifas 
correspondentes de energia elétrica e de consumo de água diretamente às empresas 
prestadoras e ou fornecedoras desses serviços. 
 
            22.3 - No caso de haver antecipação do pagamento das tarifas pelo Poder 
Público, o valor proporcional respectivo deverá ser ressarcido pelos concessionários. 
 
             22.4 - A Administração poderá disciplinar o uso dos sanitários masculino e 
feminino e dos boxes para banho, inclusive estabelecendo tarifa para sua utilização. 
 
              22.5 - Para acesso às plataformas de embarque, os passageiros deverão 
recolher no ato da compra da passagem, junto às empresas de transporte coletivo 
rodoviário e às agências de venda de passagens, a tarifa de utilização do Terminal 
Rodoviário. 
 
               22.6 - Para cada passagem vendida no Terminal Rodoviário, ou fora dele, 
por agência credenciada, fica a respectiva empresa de transporte coletivo rodoviário 
ou a agência de venda de passagens obrigada a cobrar do passageiro o valor da 
tarifa de utilização do Terminal Rodoviário e a recolhê-la aos cofres públicos, na 
forma prevista nesta lei, cuja receita se destinará à manutenção dos serviços do 
Terminal Rodoviário. 
 
              22.6.1 - O valor da tarifa constará de tabela que deverá ser afixada no 
guichê de venda da passagem. 
 
               22.6.2 - Para o caso de venda de passagem através de passes e outros 
impressos, a empresa ou a agência deverá cobrar a tarifa em separado da 
passagem, ressalvados os casos de gratuidade garantida pela legislação federal. 
 
                22.7 - A apuração dos valores a serem recolhidos aos cofres municipais 
será feita semanalmente e anotada em formulário próprio a ser fornecido pela 
Prefeitura Municipal. 
 
                 22.7.1 - O montante arrecadado com a cobrança da tarifa deverá ser 
recolhido ao Fundo Municipal da Rodoviária, até o quinto dia útil subseqüente ao 
encerramento de cada período de apuração. 
 
                   22.7.2 - O não recolhimento dos valores arrecadados dos usuários no 
prazo estabelecido no parágrafo anterior, sujeitará a empresa ao pagamento de 
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multa de 2% (dois por cento) até o trigésimo dia de atraso ou de 10% (dez por 
cento) após este prazo e, ainda, ao pagamento de juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês, tudo sobre o valor do principal, corrigido monetariamente a contar do 
inadimplemento, nos termos da Lei n.º 3.610, de 26 de dezembro de 2001. 

 
       22.8 – As dúvidas que surgirem em qualquer fase da abertura dos envelopes 

de Documentação de Habilitação e Proposta de Preço, bem como os casos omissos, 
serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, observados os preceitos 
legais pertinentes contidos especialmente nas Leis federais nº 8.666/93, nº 
8.987/95, na Lei municipal nº 1.514/2006 e Decreto nº 409/2015; 

 
22.9 – Os interessados que tiverem dúvidas de caráter legal ou técnico na 

interpretação dos termos deste edital, deverão dirigir-se por escrito à Comissão 
Permanente de Licitação até o dia 17/06/2016; 

 
22.10 – O Concessionário ficará sujeito ao recolhimento dos tributos municipais, 

estaduais e federais, assim como os encargos trabalhistas, previdenciários e outros 
encargos devidos por Lei; 

 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT, 

em 16 de maio de 2016. 
 
 
 
 

Valdeti Aparecida Heinzen 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANE XO I  
 
MINUTA DE CONTRATO DE 
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO 
PARA EXPLORAÇÃO DOS BOXES 
EXISTENTES NO TERMINAL 
RODOVIARIO DE ALTA FLORESTA/MT, 
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ALTA FLORESTA - MT E A FIRMA 
____________________. 
 
 

O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Travessa Álvaro 
Teixeira Costa, 50, Centro, CEP 78.580-000, na Cidade de Alta Floresta, Estado de 
Mato Grosso, inscrita no CNPJ /MF sob o nº CNPJ nº. 15.023.906/0001-07, 
representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ASIEL BEZERRA DE 
ARAÚJO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Alta Floresta – 
MT, portador da Cédula de Identidade nº 38036688 SESP/PR e CPF nº. 086.491.288-
90, doravante denominado de Concedente, e a firma __________________ 
_______, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº __.___.___/____-__, estabelecida à Rua 
_____, ___, Bairro ______, cidade ____________, representada neste ato por seu 
___________________, ________, ___________, _____________, residente e 
domiciliado à ________, Bairro ______, cidade _______, portador da Cédula de 
Identidade RG nº ___________________ e do CPF nº ___.___.___-__, doravante 
denominado Concessionário, resolvem celebrar o presente contrato nos termos das 
Leis federais nº 8.666/93; n° 8.987/95 e nº 9.074/95, da Lei municipal nº 
1.514/2006, do Decreto municipal nº 409/2015 e do edital de Concorrência n° 
.........../20........., mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, ÁREA E PRAZO DA CONCESSÃO 
 
1.1 – O presente contrato tem por objeto a concessão de direito real de um 

Box localizado no Terminal Rodoviário de Alta Floresta, nº ......................., medindo 
.......m2, para exploração de .............................................. 

 
1.2 – O prazo da concessão é de 10 (dez) anos, contados a partir da 

assinatura do presente Contrato, estendendo-se até o dia ... do mês de ..... de 20....; 
 
1.3.1 – O prazo da concessão poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, no interesse público, em conformidade com o art. 4º da Lei Municipal nº 
1.514/2006, regulamentada pelo Decreto nº 409/2015; 
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1.3.2 – Após o encerramento do prazo da concessão, respeitada a 
prorrogação prevista no item anterior, a Administração deverá promover novo 
processo de licitação para a outorga de nova concessão nos termos da lei; 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO MODO E DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS 
 
2.1 – Toda concessão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 

atendimento dos usuários, conforme estabelecido em lei, neste edital e no respectivo 
contrato. 

2.1.1 – Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 
modicidade dos preços; 

 
2.1.2 – A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do 

equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e 
expansão do serviço. 

 
2.1.3 – Os serviços prestados pela Concessionária ao público, deverão ocorrer 

nas mesmas condições e forma do mercado do ramo, pautando sempre pelo respeito 
aos usuários, zelo, higiene e segurança pelos serviços oferecidos à população.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR  

 
3.1 – Os preços praticados pela Concessionária deverão ser semelhantes aqueles 

vigentes no mercado do ramo pertinente: 
 

3.2 – O reajuste dos preços praticados pela Concessionária obedecerá á Lei da 
oferta e da procura, observada a concorrência do mercado da região. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS 

PARTES 
4.1 - Da Concedente 

 
            4.1 - São direitos e deveres da Concedente: 
 

I - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua 
prestação; 
II - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as 

cláusulas do contrato; 
III - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar 

queixas e reclamações dos usuários; 
IV - fixar, reajustar e revisar as tarifas, na forma legal e contratual; 
V - aplicar as penalidades legais e contratuais; 
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VI - intervir na prestação do serviço, retomá-lo e extinguir a concessão, 
nos casos e nas condições previstas em lei e no contrato.  

             4.2 - Da Concessionária 

 
             4.1 - São Direitos e deveres da Concessionária: 
 

   a) prestar serviço adequado, na forma prevista na legislação, nas normas 
técnicas aplicáveis e no contrato; 

    b) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as 
cláusulas contratuais; 

     c) manter registro autorizado das instalações, dos equipamentos, materiais 
e recursos humanos vinculados à concessão, separadamente da escrita contábil geral 
do concessionário; 
      d) zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço; 
       e) manter regularmente escriturados os seus livros e registros contábeis e 
organizados os arquivos, documentos e anotações, de forma a possibilitar a 
inspeção, a qualquer momento, pelos encarregados da fiscalização; 
       f) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação 
do serviço; 
                  g) utilizar as dependências do prédio exclusivamente para o fim previsto 
e não cedê-las a terceiros, no todo ou em parte; 
                  h) responsabilizar-se e zelar pelo imóvel cedido, devendo executar as 
suas expensas, quaisquer serviços de manutenção que se tornem necessárias, não 
podendo fazer modificações ou transformações no imóvel, sem autorização por 
escrito do município, salvo as que importem na segurança do imóvel; 

i) responsabilizar-se pela conservação, guarda e segurança do referido 
imóvel; 

j)  manter rigorosamente em dia o pagamento mensal do valor 
entabulado entre as partes, de acordo com as cláusulas contratuais; 

k) responsabilizar-se pelas despesas normais de utilização do imóvel como 
consumo  de água e energia, cabendo-lhes efetuar os pagamentos em seus 
respectivos vencimentos; 

l) permitir à Concedente o livre acesso às instalações vinculadas à 
concessão: 

m) cumprir com todas as exigências legais e técnicas no exercício da 
atividade concedida; 

n) sujeitar-se à permanente fiscalização do Poder Concedente, 
principalmente no que diz respeito à manutenção das instalações, limpeza e 
conservação e higiene, a qual deverá ser realizada em padrão considerado no 
mínimo satisfatório; 

o) explorar os serviços dentro das disposições do Código de Postura 
Municipal, tratando com urbanidade os usuários e com respeito os agentes de 
fiscalização; 
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p) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do presente contrato de concessão; 

q) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à 
Administração Pública Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do presente contrato de concessão, afastando os empregados por ventura 
considerados inconvenientes pela fiscalização; 

r) Limitar-se á comercialização de produtos estritamente ligados ao ramo 
de atividade pertinente á concessão 

s) observar rigorosamente as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e nº 
8.987/95,  da Lei Municipal nº 1.514/2006 e no Decreto Municipal nº 2.442/2007; 
 

 4.3 - DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

 
              4.1 - São direitos e deveres dos usuários: 

 
I - receber serviço adequado; 
II - receber do Poder Concedente e do Concessionário, informações 

quando solicitadas para defesa de interesses individuais ou coletivos; 
III - cumprir as obrigações legais ou regulamentares pertinentes à 

utilização do serviço; 
IV - formar associação de usuários com a finalidade de: 
a) - acompanhar, junto ao Poder Concedente, os cálculos referentes à 

fixação, ao reajustamento e à revisão das tarifas; 
b) - fiscalizar o cumprimento dos padrões de qualidade do serviço 

prestado pelo concessionário, de acordo com o estabelecido no contrato; 
c) - propor aperfeiçoamento e expansão do serviço ao concessionário e ao 

Poder Concedente. 
          4.2 - Aplicam-se aos serviços concedidos, no que se refere aos direitos dos 
usuários, as disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DA OUTORGA 

 
5.1 – O valor global para a outorga da presente concessão esta estimado em R$ 

............ (........). 
 
5.2 – O valor proposto pela licitante vencedora deverá ser pago da seguinte 

forma: .........................  
 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXPLORAÇÃO DA CONCESSÃO 
 

6.1 - O prazo de exploração é de 10 (dez) anos, contados a partir da 
assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado na forma da lei, se houver 
interesse entre as partes, nos termos da Lei Municipal nº 1.514/2006 regulamentada 
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pelo Decreto nº 409/2015, observadas as disposições do Edital de Concorrência nº 
........../20............ 
 

CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES E DA MULTA 

 
7.1 – À Concessionária serão aplicadas as seguintes sanções em caso de 

recusa da assinatura do contrato e pelo inadimplemento de quaisquer de suas 
cláusulas: 
 

a) Advertência; 
b)  Multa; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a administração pública por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração 

pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

 
7.2 - A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de 

outras sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais 
ou condições técnicas estabelecidas. 
 

7.3 – As multas serão fixadas com base na UPFM’s e serão aplicadas de 
acordo com o disposto no artigo 14 do Decreto Municipal nº 409/2015. 
 

7.4 – De qualquer sanção imposta a Concessionária poderá, no prazo máximo 
de cinco dias contados da intimação do ato, oferecer recurso ao Poder Concedente, 
devidamente fundamentado; 
 

7.5 – Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades nos casos de 
faltas de maior gravidade: 

a) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT, por prazo não superior a 
2 (dois) anos, nos casos de prática de ato lesivo ao patrimônio público; 

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade; 

c) Perda da garantia contratual, quando for o caso. 
 

                CLÁUSULA OITAVA DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 
 

8.1 – A presente concessão poderá ser extinta por: 
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a) advento do termo contratual; 
b) encampação; 
c) desapropriação das ações; 
d) caducidade; 
e) rescisão; 
f) anulação; 
g) falência ou extinção da empresa Concessionária. 
 
8.2 – Extinta a concessão, retornam à Concedente todos os bens reversíveis, 

direitos e privilégios transferidos conforme previsto no edital e estabelecido no 
contrato, pagando-se à Concessionária a respectiva indenização, relativamente aos 
bens incorporados à concessão. 

 
8.3 – Extinta a concessão haverá a imediata assunção do serviço pela 

Concedente, procedendo-se aos levantamentos, às avaliações e liquidações 
necessárias. 

 
8.4 – A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, 

pela Concedente, de todos os bens reversíveis. 
 
8.5 – Nos casos previstos nas alíneas “a” e “b” desta cláusula a Concedente, 

antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e às 
avaliações necessárias à determinação dos montantes da indenização, na forma dos 
artigos 36 e 37 da Lei 8.987/95. 

 
8.6 – A reversão do advento do termo contratual dar-se-á com indenização 

das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados 
ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a 
continuidade e atualidade do serviço concedido, corrigido monetariamente pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC do IBGE. 

 
8.7 – A indenização a que se refere o item acima será paga em dinheiro a 

vista, feita no caso de encampação da concessão e de rescisão por culpa da 
Concedente, quando a indenização deverá ser paga previamente à reversão dos bens 
afetos à concessão, prioritariamente com recursos obtidos na licitação que vier a ser 
realizada para contratação do novo Concessionário, nos termos do art. 45 da Lei nº 
8.987/95.  

 
8.8 – Considera-se encampação sem motivo de força maior a retomada do 

serviço pela  Concedente durante o prazo da concessão, mediante lei autorizativa 
específica e após prévio pagamento da indenização em dinheiro, observados, ainda, 
os termos do artigo 37 da Lei nº 8.987/95. 
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8.9 – Para fins desta cláusula, a expropriação das ações do Concessionário 
equipara-se à encampação, observando-se, neste caso, as mesmas condições e 
termos aplicáveis à encampação. 

 
8.10 – A inexecução total ou parcial do contrato acarreta, a critério da 

Concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções 
contratuais, respeitadas as disposições do artigo 27 da Lei 8.987/95, as disposições 
desta cláusula e as normas convencionadas entre as partes. 

 
8.11 – A caducidade da concessão poderá ser declarada pela Concedente 

quando: 
            a) o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, 
tendo por base normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade 
do serviço; 

b) o Concessionário descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou 
regulamentares concernentes à concessão; 

c) o Concessionário paralisar a exploração dos serviços ou concorrer para 
tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou de força maior; 

d) o Concessionário perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais 
para manter a adequada prestação do serviço concedido; 

e) o Concessionário não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos 
devidos prazos; 

f) o Concessionário não atender a intimação da  Concedente no sentido de 
regularizar a prestação do serviço; e 

g) o Concessionário for condenado em sentença transitada em julgado por 
sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais. 
 

8.12 – A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da 
verificação da inadimplência do Concessionário em processo administrativo, 
assegurado o direito de ampla defesa. 

 
8.13 – Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de 

comunicados ao Concessionário, detalhadamente, os descumprimentos contratuais 
referidos nesta cláusula, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões 
apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais. 

 
8.14 – Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a 

caducidade será declarada por decreto da Concedente, independentemente de 
indenização prévia, calculada no decurso do processo, observadas as disposições 
desta cláusula. 

 
8.15 – A indenização de que trata o item anterior será devida na forma do 

artigo 36 da Lei nº 8.987/95 e do contrato, especialmente dos itens desta cláusula, 
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descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pelo 
Concessionário. 

 
8.16 – A indenização de que trata o item anterior será calculada tomando 

como base os investimentos realizados pelo Concessionário, que não se achem ainda 
totalmente amortizados ou depreciados, descontando-se do valor da indenização 
devida o montante das multas contratuais e dos danos causados pelo mesmo. 

 
8.17 – A indenização devida pela Concedente ao Concessionário será paga em 

moeda corrente nacional, na forma prevista nesta cláusula. 
 
8.18 – Declarada a caducidade, não resultará para a Concedente qualquer 

espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou 
compromissos com parceiros ou com empregados do Concessionário. 

 
8.19 – O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa do 

Concessionário, no caso de descumprimento das normas contratuais pela 
Concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim. 

 
8.20 – Na hipótese de rescisão do contrato por inadimplemento contratual da  

Concedente, nos termos do item anterior, a indenização a ser paga pela Concedente 
deverá observar o disposto nesta cláusula, previamente à retomada dos bens 
reversíveis. 

 
8.21 – Na hipótese prevista no item 8.19, os serviços prestados pelo 

Concessionário não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial 
transitada em julgado. 

 
8.22 – Aplicar-se-á, em caso de anulação da concessão, o disposto no art. 59 

e § único da Lei Federal nº 8.666/93, para efeito exclusivo de ressarcimento da 
indenização por motivo não imputável ao Concessionário, observando-se, ainda, o 
disposto nesta cláusula, quando não houver culpa do mesmo. 

 
8.23 – A concessão poderá ser extinta caso o Concessionário venha a ser 

declarada falida ou no caso de extinção da mesma. 
 
8.24 – Neste caso, com relação ao valor, forma de cálculo e procedimento de 

pagamento da indenização devida, aplica-se o disposto nos itens desta cláusula, que 
trata da caducidade da concessão. 

 
8.25 – Na hipótese de dissolução ou liquidação do Concessionário, não poderá 

ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social sem que a Concedente 
ateste, mediante auto de vistoria, o estado em que se encontram os bens afetos à 
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concessão que serão revertidos livres de ônus; ou sem que se efetue o pagamento 
das quantias devidas à mesma, a título de indenização ou a qualquer outro título. 

 
          8.26 – Nos demais casos relativos à extinção da concessão deverão ser 
observadas as disposições da Lei Municipal nº 1.514/2006 e Decreto nº 409/2015. 

CLÁUSULA NONA – DOS BENS REVERSÍVEIS 

 
9.1 – Findo o prazo da concessão, o espaço reservado à licitante vencedora, 

retornará ao patrimônio público municipal e a Concedente poderá prorrogar a 
concessão ou abrir nova Concorrência, nos termos da lei vigente.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
10.1 – O contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº 

8.666/93, com as devidas justificativas conforme a seguir: 
 
10.1.1 - Unilateralmente pela Administração: 
 
a) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 
nº 8.666/93; 

 
10.1.2 - Por acordo das partes: 
 
a) Quando necessária a modificação da forma de cobrança, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado; 
 

b) Outros casos previstos na Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
11.1 - A rescisão do presente contrato poderá ocorrer de forma: 
 
a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzindo a termo no processo de 

licitação, desde que haja conveniência para a Concedente; 
 
b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 
 
c) Judicial - nos termos da legislação processual. 
 
11.2 – A Concessionária reconhece os direitos da Administração em caso de 

rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 

 
12.1 - Aplica-se ao presente contrato a Lei nº 8.666/93, a Lei nº 8.987/95, a 

Lei Municipal nº 1.514/2006 e o Decreto nº 2.442/2007 e suas atualizações, em 
especial aos casos omissos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 
             13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Alta Floresta - MT, com recusa 
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas 
oriundas deste contrato. 
 
             13.2 - E por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente 
instrumento contratual, em 02 (duas) vias de igual valor e teor e para todos os 
efeitos legais, na presença de 2 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

 
 
Alta Floresta - MT, ___ de _________ de 2007. 
 
 
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – MT 
Asiel Bezerra de Araujo 
Prefeito Municipal 
 Concedente 
 
 
FIRMA: 
Nome: 
Sócio Diretor (Proprietário) 
Concessionário 

 
 
TESTEMUNHAS: 
Assinatura:       Assinatura: 
Nome:                   Nome: 
R.G. n°                   R.G. n° 
C.P.F. n°                  C.P.F. n° 
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ANEXO III 
DESCRIÇÃO DOS BOX (SALAS COMERCIAIS E BILHETERIA) 

 

ITEM 
Nº DO 
BOX 

DECRIÇÃO AREA 

1 01 BOX 01 EDIFICADO EM ALVENARIA (SALA 
COMERCIAL BILHETERIA DESTINADO 
EXCLUSIVAMENTE, PARA EMPRESAS DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS) 

17,32 m² 

2 06 BOX 06 EDIFICADO EM ALVENARIA (SALA 
COMERCIAL BILHETERIA DESTINADO 
EXCLUSIVAMENTE, PARA EMPRESAS DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS) 

18,15 m² 

3 08 BOX 08 EDIFICADO EM ALVENARIA (SALA 
COMERCIAL BILHETERIA DESTINADO 
EXCLUSIVAMENTE, PARA EMPRESAS DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS) 

43,00 m² 

4 10 BOX 10 EDIFICADO EM ALVENARIA (SALA 
COMERCIAL) 

19,50 m² 

5 11 BOX 11 EDIFICADO EM ALVENARIA (SALA 
COMERCIAL) 

26,10 m² 

6 13 BOX 13 EDIFICADO EM ALVENARIA 
(SALACOMERCIAL BILHETERIA DESTINADO 
EXCLUSIVAMENTE, PARA EMPRESAS DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS) 

17,74 m² 

7 15 BOX 15 EDIFICADO EM ALVENARIA (SALA 
COMERCIAL BILHETERIA DESTINADO 
EXCLUSIVAMENTE, PARA EMPRESAS DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS) 

18,28 m² 

8 16 BOX 16 EDIFICADO EM ALVENARIA (SALA 
COMERCIAL BILHETERIA DESTINADO 
EXCLUSIVAMENTE, PARA EMPRESAS DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS) 

 16,77m² 

9 23 BOX 23 EDIFICADO EM ALVENARIA (SALA 
COMERCIAL) 

11,26m² 

10 26 BOX 26 EDIFICADO EM ALVENARIA (SALA 
DE SONORIZAÇÃO)  

4,80m² 

11 28 BOX 28 EDIFICADO EM ALVENARIA 
(BANHEIRO   

22,78 m² 

12 29 BOX 29 EDIFICADO EM ALVENARIA 
(BANHEIRO)  

22,74 m² 
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  ANEXO IV   
ATESTADO DE VISITA 

 
 Atestamos para fins de atendimento ao disposto no item 7.4.3 do EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA PUBLICA nº ............/20............... da Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta-MT, a se realizar no dia ..../..../2007 as ......:00 hs., que a 
Empresa:.................................................., pessoa Jurídica de direito privado com 
sede na Rua............................................, Município de Alta Floresta/MT, inscrita no 
CNPJ sob nº ......................................, e Inscr. Estadual nº 
......................................., por intermédio do Senhor ........................................., 
representante da mesma, esteve nesta Secretaria,  e conosco  visitou as áreas afetas 
a concessão, demonstrando haver tomado conhecimento de todas as informações e 
das condições para o cumprimento das obrigações. 
 
 
 
 Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, aos ............. dias do mês de 
............ de 20...... 
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      ANEXO V 
MODELO DE CARTA PROPOSTA 

 
Licitação: Nº ........./20....... Modalidade: CONCORRENCIA Tipo: MAIOR OFERTA 
Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT. 
Licitante:_____________________ CNPJ: _______ Tel Fax: (___)_ 
 E-mail:_________________ Tel Celular:(_____)____________ 
Endereço: ______________________________________________________  
Ramo de Atividade:_______________________________________________ 
 

 MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº ........./20.......... – PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALTA FLORESTA – MT 

 

ITEM DESCRICÇAO 
Valor da 

outorga por 
mês 

Área m2 
do Box 

prazo 
120 

meses 

Valor final da 
outorga  

01 BOX Nº........... EDIFICADO EM 
ALVENARIA SALA COMERCIAL. 

  
  

      

      

      

 
Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as 
despesas, tais como impostos, taxas, transporte, lucro e demais custos diretos e 
indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na 
proposta do objeto do Edital. 
 

Valor Total da Proposta: (valor numérico e por 
extenso) 
Forma de pagamento (a vista ou parcelado).  
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 
 
 

Carimbo do CNPJ da empresa e 
assinatura do responsável credenciado 
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