
 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA 
1º Termo de Retificação 
 
1 - PREÂMBULO: 
1.1 - Processo Licitatório na Modalidade 
1.2 - Data de emissão: 17 de novembro
1.3 - Secretaria Usuária: Secretaria Municipal d
1.4 - O MUNICÍPIO DE PAPANDUVA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrito 
no CNPJ sob nº 83.102.533/0001-01, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, que far
realizar licitação na modalidade de concorrência, 
8.666, de 21 de junho de 1993 e pela Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1985, consolidadas, e, em especial, 
pelo constante no presente Edital, recebendo documentação e propostas na sede administrativa municipal, 
Rua Sérgio Glevinski, 134, Centro, Papanduva/SC, 

Licitações, até o dia 21 de janeiro 
08:45 horas do mesmo dia e local, iniciando a abertura dos envelopes contendo a documentação de 
habilitação. 
 
(...) 
 
13 – DOS REAJUSTES 
 
13.1 – Os valores cobrados pela(s) 
sendo que o reajuste ocorrerá anualmente
Fiscal Municipal). 
 
(...) 
 
Demais cláusulas de condições permanecem inalteradas.
 
 
Papanduva(SC), 17 de novembro de 20
 
 
Dario Schicovski   
Prefeito Municipal   
 

 
 
 

 

 

Processo Licitatório na Modalidade Concorrência n° 116/2014 
novembro de 2014 

Secretaria Usuária: Secretaria Municipal de Administração 
O MUNICÍPIO DE PAPANDUVA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrito 

01, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, que far
realizar licitação na modalidade de concorrência, tipo maior percentual de desconto
8.666, de 21 de junho de 1993 e pela Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1985, consolidadas, e, em especial, 
pelo constante no presente Edital, recebendo documentação e propostas na sede administrativa municipal, 

entro, Papanduva/SC, CEP: 89370-000, sala do Departamento de Compras e 

 de 2015, às 08:30 horas, iniciando os trabalhos de julgamento às 
horas do mesmo dia e local, iniciando a abertura dos envelopes contendo a documentação de 

 concessionária(s) são indexados a UNIDADE FISCAL MUNICIPAL, 
sendo que o reajuste ocorrerá anualmente nos mesmos índices e percentuais aplicados na UFM (Unidade 

Demais cláusulas de condições permanecem inalteradas. 

de 2014 

 

 
Orlando Marcelo Vieira 

Procurador Jurídico 
OAB/SC 14035B 

O MUNICÍPIO DE PAPANDUVA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrito 
01, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, que fará 

maior percentual de desconto, regida pela Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993 e pela Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1985, consolidadas, e, em especial, 
pelo constante no presente Edital, recebendo documentação e propostas na sede administrativa municipal, 

000, sala do Departamento de Compras e 

os trabalhos de julgamento às 
horas do mesmo dia e local, iniciando a abertura dos envelopes contendo a documentação de 

a UNIDADE FISCAL MUNICIPAL, 
nos mesmos índices e percentuais aplicados na UFM (Unidade 



 

 

 

MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO N. …
 
O MUNICÍPIO DE PAPANDUVA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ sob nº 83.102.533/0001-01, doravante denominado de CONCEDENTE, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal o Sr. Dario Schicovski
do CPF n. ......, e a empresa .................., doravante denominada CONCESSIONÁRIA, neste ato 
representada por seu sócio gerente o  Senhor .............., brasileiro, ........., portador do CPF n. …………..
pactuam o presente contrato, nos exatos termos do Processo Licitatório nº. 
Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993 atualizada e Lei Municipal n° 
integram este contrato para todos os fins e efeito
enunciam a seguir. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 
1.1 - O presente contrato tem por objeto a 
“CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL”, pelo prazo d
  
1.2 - O concessionário não poderá alterar a finalidade principal do bem, devendo manter a concessão 
Capela Mortuária Municipal. 
 
1.3 – No exercício da concessão, incumbirá à concessionária, sob a fiscalização do 
administração e funcionamento da estrutura da capela para atendimento da população em geral
 
1.4 – As concessionárias deverão arcar com todas as despesas de manutenção estrutural da capela e 
conservação funcional, quais sejam: água,
para atendimento 24 (vinte e quatro) horas, bem como da manutenção do jardim e praça do entorno destas.
 
1.5 - Fica vedada a realização de reformas, melhorias, ampliação ou qualquer outra benfe
sem a autorização prévia e expressa do Município.
 
1.6 - Finda a concessão, o imóvel retornará ao Município com todas as suas benfeitorias e acréscimos 
patrimoniais, que incorporarão ao patrimônio do Município, sem que o concessionário ten
qualquer indenização.  
 
1.7 - Caso seja rescindido o contrato por culpa do Município, o concessionário será ressarcido pelos gastos 
efetuados com eventuais reformas ou ampliações realizadas no imóvel, corrigidos pelo 
devidamente autorizadas e documentadas contabilmente. 
 
 1.8 - O ressarcimento que trata o item acima será calculado na 
que faltar para completar o prazo total da concessão, ou seja, 5 (cinco) anos
 
 
 

 

 

ANEXO VII 
MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO N. … 

O MUNICÍPIO DE PAPANDUVA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
01, doravante denominado de CONCEDENTE, neste ato representado por 

seu Prefeito Municipal o Sr. Dario Schicovski, brasileiro, casado, no exercício do cargo de Prefeito, portador 
do CPF n. ......, e a empresa .................., doravante denominada CONCESSIONÁRIA, neste ato 
representada por seu sócio gerente o  Senhor .............., brasileiro, ........., portador do CPF n. …………..
pactuam o presente contrato, nos exatos termos do Processo Licitatório nº. 116/2014, que se regerá pela 
Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993 atualizada e Lei Municipal n° 2025, de 22 de julho de 20
integram este contrato para todos os fins e efeitos, regendo, outrossim, pelas cláusulas e condições que se 

DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a Concessão de direito real de uso do espaço público denominado 
“CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL”, pelo prazo de 05 (cinco) anos, composto pelo salão...

O concessionário não poderá alterar a finalidade principal do bem, devendo manter a concessão 

No exercício da concessão, incumbirá à concessionária, sob a fiscalização do município a operação, 
administração e funcionamento da estrutura da capela para atendimento da população em geral

As concessionárias deverão arcar com todas as despesas de manutenção estrutural da capela e 
conservação funcional, quais sejam: água, luz, esgoto, limpeza, segurança e contratação de funcionários 
para atendimento 24 (vinte e quatro) horas, bem como da manutenção do jardim e praça do entorno destas.

Fica vedada a realização de reformas, melhorias, ampliação ou qualquer outra benfe
sem a autorização prévia e expressa do Município. 

Finda a concessão, o imóvel retornará ao Município com todas as suas benfeitorias e acréscimos 
patrimoniais, que incorporarão ao patrimônio do Município, sem que o concessionário ten

Caso seja rescindido o contrato por culpa do Município, o concessionário será ressarcido pelos gastos 
efetuados com eventuais reformas ou ampliações realizadas no imóvel, corrigidos pelo 

nte autorizadas e documentadas contabilmente.  

O ressarcimento que trata o item acima será calculado na proporção de 1/5 (um quinto) por cada ano 
que faltar para completar o prazo total da concessão, ou seja, 5 (cinco) anos. 

O MUNICÍPIO DE PAPANDUVA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
01, doravante denominado de CONCEDENTE, neste ato representado por 

sado, no exercício do cargo de Prefeito, portador 
do CPF n. ......, e a empresa .................., doravante denominada CONCESSIONÁRIA, neste ato 
representada por seu sócio gerente o  Senhor .............., brasileiro, ........., portador do CPF n. ………….., 

, que se regerá pela 
de julho de 2014, que 

s, regendo, outrossim, pelas cláusulas e condições que se 

uso do espaço público denominado 
e 05 (cinco) anos, composto pelo salão... 

O concessionário não poderá alterar a finalidade principal do bem, devendo manter a concessão 

município a operação, 
administração e funcionamento da estrutura da capela para atendimento da população em geral.  

As concessionárias deverão arcar com todas as despesas de manutenção estrutural da capela e 
luz, esgoto, limpeza, segurança e contratação de funcionários 

para atendimento 24 (vinte e quatro) horas, bem como da manutenção do jardim e praça do entorno destas. 

Fica vedada a realização de reformas, melhorias, ampliação ou qualquer outra benfeitoria no imóvel 

Finda a concessão, o imóvel retornará ao Município com todas as suas benfeitorias e acréscimos 
patrimoniais, que incorporarão ao patrimônio do Município, sem que o concessionário tenha o direito de 

Caso seja rescindido o contrato por culpa do Município, o concessionário será ressarcido pelos gastos 
efetuados com eventuais reformas ou ampliações realizadas no imóvel, corrigidos pelo IGPM desde que 

proporção de 1/5 (um quinto) por cada ano 



 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
 
2.1 - OBRIGAÇÕES 
 
1 - Durante a vigência da concessão, correrão por conta exclusiva do concessionário, as despesas 
decorrentes do consumo de energia elétrica, água, administração,  manutenção e limpeza da área físic
imóvel e outras taxas que porventura possam incidir sobre o mesmo. Sendo que será fiscalizado pelo 
município todas estâncias.  
 
2 - O concessionário será responsável pelas perdas e danos causados a terceiros e ao patrimônio da 
Concedente, na área de sua responsabilidade.
 
3 - Serão de inteira responsabilidade da concessionária os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da prestação dos serviços que constituem objeto deste Edital, 
isentando a concedente de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou débitos 
trabalhistas, ou ainda obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de 
responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de dema
 
4 - A concessionária será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, guarda, limpeza e demais 
atividades necessárias para o perfeito funcionamento do imóvel.
 
6 - Ao final do prazo de concessão, a concessionária deverá entregar o imóvel em 
uso, manutenção, limpeza, pintura e outros.
 
7 - Fica expressamente vedado ao concessionário:
 
a) transferir, ceder, locar ou sublocar o imóvel objeto da concessão, sem prévia e expressa autorização do 
Município; 
b) usar o imóvel para atividades amorais, político
c) colocar na parte externa ou interna do imóvel, placas, bandeiras, cartazes, inscriçõe
conotação amoral ou político-partidária;
 
8 - Disponibilizar Funcionários para manutenções li
no futuro advir. 
 
9- Fica o Concessionário Vencedor, submetido ao cumprimento integral da Lei Municipal nº 2025, de 22 de 
julho de 2014, a qual regulamenta a concessão de uso da Capela Mortuária Munici
certame. 
 
2.2 - DOS SEGUROS E ACIDENTES DE TRABALHO
 
1 - Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho 
de execução das obras e serviços inerentes a reforma e melhorias 
que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção, até a 

 

 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

Durante a vigência da concessão, correrão por conta exclusiva do concessionário, as despesas 
decorrentes do consumo de energia elétrica, água, administração,  manutenção e limpeza da área físic
imóvel e outras taxas que porventura possam incidir sobre o mesmo. Sendo que será fiscalizado pelo 

O concessionário será responsável pelas perdas e danos causados a terceiros e ao patrimônio da 
ua responsabilidade. 

Serão de inteira responsabilidade da concessionária os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da prestação dos serviços que constituem objeto deste Edital, 

e de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou débitos 
trabalhistas, ou ainda obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de 
responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.  

A concessionária será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, guarda, limpeza e demais 
atividades necessárias para o perfeito funcionamento do imóvel. 

Ao final do prazo de concessão, a concessionária deverá entregar o imóvel em perfeitas condições de 
uso, manutenção, limpeza, pintura e outros. 

Fica expressamente vedado ao concessionário: 

a) transferir, ceder, locar ou sublocar o imóvel objeto da concessão, sem prévia e expressa autorização do 

a atividades amorais, político-partidárias ou religiosas, e 
c) colocar na parte externa ou interna do imóvel, placas, bandeiras, cartazes, inscriçõe

partidária; 

Disponibilizar Funcionários para manutenções limpezas e todos os reparos necessários  que por ventura 

Fica o Concessionário Vencedor, submetido ao cumprimento integral da Lei Municipal nº 2025, de 22 de 
julho de 2014, a qual regulamenta a concessão de uso da Capela Mortuária Munici

DOS SEGUROS E ACIDENTES DE TRABALHO 

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho 
de execução das obras e serviços inerentes a reforma e melhorias da Capela Mortuária Municipal
que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção, até a 

Durante a vigência da concessão, correrão por conta exclusiva do concessionário, as despesas 
decorrentes do consumo de energia elétrica, água, administração,  manutenção e limpeza da área física do 
imóvel e outras taxas que porventura possam incidir sobre o mesmo. Sendo que será fiscalizado pelo 

O concessionário será responsável pelas perdas e danos causados a terceiros e ao patrimônio da 

Serão de inteira responsabilidade da concessionária os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da prestação dos serviços que constituem objeto deste Edital, 

e de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou débitos 
trabalhistas, ou ainda obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de 

 

A concessionária será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, guarda, limpeza e demais 

perfeitas condições de 

a) transferir, ceder, locar ou sublocar o imóvel objeto da concessão, sem prévia e expressa autorização do 

c) colocar na parte externa ou interna do imóvel, placas, bandeiras, cartazes, inscrições ou sinais de 

mpezas e todos os reparos necessários  que por ventura 

Fica o Concessionário Vencedor, submetido ao cumprimento integral da Lei Municipal nº 2025, de 22 de 
julho de 2014, a qual regulamenta a concessão de uso da Capela Mortuária Municipal, objeto deste 

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho 
Mortuária Municipal, ainda 

que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção, até a 



 

 

 

definitiva aceitação da mesma pela Comissão de Recebimento de Obras do Município, bem como as 
indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda 
que ocorrido em via pública. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE
3.1 – DIREITOS  
Incumbe ao Poder Concedente, independente de outras atribuições previs
segue: 
 
I - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
II -  extinguir a doação na forma prevista no contrato;
III - esclarecer dúvidas que lhe forem apresentadas;
IV – exigir o fiel cumprimento das obrigações po
V - Fiscalizar e acompanhar os propósitos manifestados pelo proponente na proposta referente ao presente 
certame licitatório. 
VI - Intervir na prestação de serviços, nos casos e condições previstas em Lei e no Termo de Conc
VII - Zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos 
usuários, que serão cientificados para as providências a serem tomadas;
VIII – Extinguir a concessão nos casos previstos em Lei e no Termo de 
 
3.2 – OBRIGAÇÕES 
 
I – Esclarecer dúvidas que lhe forem apresentadas.
II – Fiscalizar e acompanhar os propósitos manifestados pelo proponente na proposta referente ao presente 
certame licitatório. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES
4.1 - À beneficiária que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer 
as seguintes penalidades, isolada ou conjuntamente, a critério da Comissão Permanente de Licitações:
a) Advertência; 
b) Suspensão do direito de licitar junto ao M
c) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a beneficiária ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes. A declaração de inidoneidade poderá abranger além da empresa, seu diretor e 
responsável técnico. 
d) Rescisão do contrato. 
4.2 - As penalidades, em ocorrendo fato gerador, serão julgadas em processo administrativo, por iniciativa 
da Administração Municipal. 
4.3. Constituem motivo para rescisão unilateral do contrato, independente de sanções legais e contratuais 
aplicáveis: 
a) Quando a proponente ou vencedora recusar
prazo de validade; 

 

 

definitiva aceitação da mesma pela Comissão de Recebimento de Obras do Município, bem como as 
a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

Incumbe ao Poder Concedente, independente de outras atribuições previstas no Edital de Licitação, o que 

aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
extinguir a doação na forma prevista no contrato; 
esclarecer dúvidas que lhe forem apresentadas; 
exigir o fiel cumprimento das obrigações por parte da empresa beneficiária; 

Fiscalizar e acompanhar os propósitos manifestados pelo proponente na proposta referente ao presente 

Intervir na prestação de serviços, nos casos e condições previstas em Lei e no Termo de Conc
Zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos 

usuários, que serão cientificados para as providências a serem tomadas; 
Extinguir a concessão nos casos previstos em Lei e no Termo de Concessão. 

Esclarecer dúvidas que lhe forem apresentadas. 
Fiscalizar e acompanhar os propósitos manifestados pelo proponente na proposta referente ao presente 

DAS PENALIDADES 
ficiária que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer 

as seguintes penalidades, isolada ou conjuntamente, a critério da Comissão Permanente de Licitações:

b) Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos; 
c) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

penalidade, que será concedida sempre que a beneficiária ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes. A declaração de inidoneidade poderá abranger além da empresa, seu diretor e 

em ocorrendo fato gerador, serão julgadas em processo administrativo, por iniciativa 

.3. Constituem motivo para rescisão unilateral do contrato, independente de sanções legais e contratuais 

u vencedora recusar-se a assinar o contrato, estando a sua proposta dentro do 

definitiva aceitação da mesma pela Comissão de Recebimento de Obras do Município, bem como as 
a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda 

tas no Edital de Licitação, o que 

Fiscalizar e acompanhar os propósitos manifestados pelo proponente na proposta referente ao presente 

Intervir na prestação de serviços, nos casos e condições previstas em Lei e no Termo de Concessão; 
Zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos 

Fiscalizar e acompanhar os propósitos manifestados pelo proponente na proposta referente ao presente 

ficiária que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer 
as seguintes penalidades, isolada ou conjuntamente, a critério da Comissão Permanente de Licitações: 

c) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

penalidade, que será concedida sempre que a beneficiária ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes. A declaração de inidoneidade poderá abranger além da empresa, seu diretor e 

em ocorrendo fato gerador, serão julgadas em processo administrativo, por iniciativa 

.3. Constituem motivo para rescisão unilateral do contrato, independente de sanções legais e contratuais 

se a assinar o contrato, estando a sua proposta dentro do 



 

 

 

b) Quando a proponente ou vencedora transferir ou ceder o objeto desta licitação, no todo ou em parte, sem 
prévia autorização da contratante; 
c) Quando a proponente ou vencedora cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou 
municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração 
cometida; 
d) A declaração de falência, a solicitação de concordata, a 
falecimento no caso de firma individual;
e) Quando a proponente ou vencedora praticar por omissão ou ação, qualquer ato que, por imprudência, 
negligência, imperícia dolo ou má fé, venham causar danos à contratante o
obrigação de reparar os danos causados.
 
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
5.1 - A empresa concessionária tem o prazo de até 05 (cinco) dias após a homologação do resultado do 
processo licitatório para assinatura do presente contrato, sob pena de, em não o fazendo, ser convocado 
proponente classificado em segundo lugar para ser contratado.
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
A vigência da outorga da presente concessão será de 
Concessão, prorrogável por igual período, desde que não haja desinteresse público expresso pelo 
Executivo Municipal. 
 
CLAUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
7.1 - O presente contrato será rescindido quando evidenciado o descumprimento de 
parte da empresa beneficiária, ou se verifique a ocorrência de qualquer dos fatos constantes no artigo 78 da 
Lei de Licitações. 
Parágrafo único. Em havendo rescisão administrativa, ficam reconhecidos os direitos do Município, nos 
termos do artigo 77, da Lei de Licitações.
 
CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO
8.1 - O presente contrato está vinculado ao processo licitatório n. 
pelo contratado, para todos os fins e efeitos. 
§ 1°. Os casos omissos por ventura existentes, serão resolvidos à luz da Lei Federal n. 8.666, de 21 de 
junho de 1993 atualizada e da Lei Municipal n° 
§ 2°. O contratado se obriga a manter, durante toda a vigência contratual, as condições de habilitação
qualificação exigidas na licitação que lhe deu origem, sob pena de motivo justo para rescisão e aplicação de 
penalidades. 
 
CLÁUSULA NONA  - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
9.1 - O presente instrumento contratual rege
de junho de 1993, atualizada e pelos preceitos de direito público, aplicando
princípios da teoria geral dos contratos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS REAJUSTES
10.1 – Os valores cobrados pela concessionária são indexados 

 

 

b) Quando a proponente ou vencedora transferir ou ceder o objeto desta licitação, no todo ou em parte, sem 

nente ou vencedora cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou 
municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração 

d) A declaração de falência, a solicitação de concordata, a liquidação ou dissolução da proponente, ou 
falecimento no caso de firma individual; 
e) Quando a proponente ou vencedora praticar por omissão ou ação, qualquer ato que, por imprudência, 
negligência, imperícia dolo ou má fé, venham causar danos à contratante ou a terceiros, independente da 
obrigação de reparar os danos causados. 

DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
A empresa concessionária tem o prazo de até 05 (cinco) dias após a homologação do resultado do 

sinatura do presente contrato, sob pena de, em não o fazendo, ser convocado 
proponente classificado em segundo lugar para ser contratado. 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
da presente concessão será de 5(cinco) anos, a contar da assinatura do Termo de 

Concessão, prorrogável por igual período, desde que não haja desinteresse público expresso pelo 

DA RESCISÃO 
O presente contrato será rescindido quando evidenciado o descumprimento de qualquer cláusula por 

parte da empresa beneficiária, ou se verifique a ocorrência de qualquer dos fatos constantes no artigo 78 da 

Parágrafo único. Em havendo rescisão administrativa, ficam reconhecidos os direitos do Município, nos 
os do artigo 77, da Lei de Licitações. 

DA VINCULAÇÃO 
O presente contrato está vinculado ao processo licitatório n. 116/2014 bem como à proposta oferecida 

pelo contratado, para todos os fins e efeitos.  
ventura existentes, serão resolvidos à luz da Lei Federal n. 8.666, de 21 de 

junho de 1993 atualizada e da Lei Municipal n° 2025, de 22 de julho de 2014. 
§ 2°. O contratado se obriga a manter, durante toda a vigência contratual, as condições de habilitação
qualificação exigidas na licitação que lhe deu origem, sob pena de motivo justo para rescisão e aplicação de 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Federa

de junho de 1993, atualizada e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os 
princípios da teoria geral dos contratos.  

REAJUSTES 
valores cobrados pela concessionária são indexados a UNIDADE FISCAL MUNICIPAL, com 

b) Quando a proponente ou vencedora transferir ou ceder o objeto desta licitação, no todo ou em parte, sem 

nente ou vencedora cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou 
municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração 

ou dissolução da proponente, ou 

e) Quando a proponente ou vencedora praticar por omissão ou ação, qualquer ato que, por imprudência, 
u a terceiros, independente da 

A empresa concessionária tem o prazo de até 05 (cinco) dias após a homologação do resultado do 
sinatura do presente contrato, sob pena de, em não o fazendo, ser convocado 

assinatura do Termo de 
Concessão, prorrogável por igual período, desde que não haja desinteresse público expresso pelo 

qualquer cláusula por 
parte da empresa beneficiária, ou se verifique a ocorrência de qualquer dos fatos constantes no artigo 78 da 

Parágrafo único. Em havendo rescisão administrativa, ficam reconhecidos os direitos do Município, nos 

bem como à proposta oferecida 

ventura existentes, serão resolvidos à luz da Lei Federal n. 8.666, de 21 de 

§ 2°. O contratado se obriga a manter, durante toda a vigência contratual, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação que lhe deu origem, sob pena de motivo justo para rescisão e aplicação de 

se pelas disposições expressas na Lei Federal n. 8.666, de 21 
lhe supletivamente os 

a UNIDADE FISCAL MUNICIPAL, com 



 

 

 

reajuste anual, cujo percentual será divulgado
 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 - Este contrato é intransferível, não podendo 
Município, sub-rogar seus direitos e obrigações a terceiros.
11.2 - Quaisquer comunicações entre as partes, referente à execução do objeto ora contratado, serão 
formalizadas por escrito.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Papanduva, Estado de Santa Catarina, para dirimir dúvidas que por 
ventura venham a ocorrer durante a execução do objeto ora contratado.
12.2 - E, para firmeza do que aqui ficou estipulado, formula
e forma, que depois de lido e achado conforme, é por todos assinado, na presença das testemunhas que 
também o firmam, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 
  
 Papanduva (SC), ........... 
 
  
Prefeito Municipal     
 
TESTESMUNHAS: 

 

 

entual será divulgado, quando ocorrer,  pelo departamento municipal

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Este contrato é intransferível, não podendo a concessionária, de forma alguma, sem anuência do 

rogar seus direitos e obrigações a terceiros. 
Quaisquer comunicações entre as partes, referente à execução do objeto ora contratado, serão 

DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Papanduva, Estado de Santa Catarina, para dirimir dúvidas que por 

ventura venham a ocorrer durante a execução do objeto ora contratado. 
E, para firmeza do que aqui ficou estipulado, formula-se o presente termo, em três vias, de igual teor 

e forma, que depois de lido e achado conforme, é por todos assinado, na presença das testemunhas que 
também o firmam, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.  

 Concessionário 

municipal de tributos 

a concessionária, de forma alguma, sem anuência do 

Quaisquer comunicações entre as partes, referente à execução do objeto ora contratado, serão 

Fica eleito o foro da Comarca de Papanduva, Estado de Santa Catarina, para dirimir dúvidas que por 

se o presente termo, em três vias, de igual teor 
e forma, que depois de lido e achado conforme, é por todos assinado, na presença das testemunhas que 


