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  Edital de concorrência pública para a 

concessão administrativa de uso de bem imóvel do 

Município para exploração de atividade industrial.
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA, no uso de suas a-

tribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas altera-

ções, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 10h30min, do dia 18 do mês 

de Maio do ano de 2015, na sala de reuniões da Secretaria municipal de Administração e Finan-

ças, se reunirá a Comissão de Licitações, com a finalidade de receber propostas para a concessão 

administrativa de uso, onerosa, de bem imóvel do Município. 

 

1. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a concessão administrativa de uso, onerosa, de 

bem imóvel do Município (unidade fabril incluindo todos os equipamentos que o imóvel pos-

sui), localizado na Rua Matilde Muller, s/n, no centro desta cidade, para fins de atividade indus-

trial. 

     Integra a descrição do imóvel a planta de situação e localização, Anexo II, deste edi-

tal. 

     Integra também o presente edital a listagem de todos os equipamentos que guarne-

cem a unidade fabril, Anexo III. 

 

1.1 DESTINAÇÃO 

       O objeto desta outorga, pelo Município à Concessionária, da Concessão de Uso, para 

a instalação e funcionamento de fabrica do ramo de Lapidação e confecção de Jóias, do seguinte 

bem imóvel municipal, assim como os maquinários e acessórios conforme relação anexa: 
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UM TERRENO, localizado na área rural, dentro de uma área maior, na continuação da 

Rua Matilde Muller, s/n São Martinho da Serra/RS, com BENFEITORIAS (UM GALPÃO PRÉ-

MOLDADO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 538,56m2), sendo parte do Imóvel Matriculado 

sob o nº R. 1-77.412,  do Livro nº 2 - Registro Geral do Registro de Imóveis de Santa Maria - 

RS,  com as seguintes medidas confrontações: 

Ao Norte, mede 34,3m confronta-se com propriedade da Prefeitura Municipal de São 

Martinho da Serra; 

2 - Ao Leste, mede 73,00m e confronta-se com a estrada Municipal da “Carretela”; 

3 - Ao Sul, mede 38,40m e confronta-se com a continuação da Rua Matilde Muller 

4 - A Oeste, mede 64,4m e confronta-se com a propriedade da Prefeitura Municipal de 

São Martinho da Serra. 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

Poderão participar as pessoas físicas e jurídicas que apresentarem os requisitos mí-

nimos de qualificação exigidos neste edital. 

 

3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comis-

são de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distin-

tos, fechados e identificados, respectivamente, como de n.° 1 e n.° 2, para o que sugere-se a se-

guinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE N.º 01/2015 

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

----------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE N.º 01/2015 

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

3.1 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01: 
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PARA PESSOA JURÍDICAS: 

3.1.1  Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Fe-

deral, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02; 

3.1.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de do-

cumentos de eleição de seus administradores; 

c) 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 ór-

gão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

3.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades
1
; 

c) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de 

Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Nega-

tiva de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional), Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do licitante; 

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regu-

lar no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 

e) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

                   f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista. 

 

3.1.4  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exi-

gíveis e apresentados na forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário, número de regis-

tro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que compro-

                                                           
. 
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vem a boa situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela 

aplicação da seguinte fórmula: 

                                                 AD 

LIQUIDEZ INSTANTÂNEA:   -----------   = índice mínimo: (*) 

                                                 PC 

 

                                            AC 

LIQUIDEZ CORRENTE:   ----------   = índice mínimo: (*) 

                                           PC 

 

                                     AC + ARLP 

LIQUIDEZ GERAL:   ---------------------   = índice mínimo: (*) 

                                    PC + PELP 

 

                                                                                  PL 

GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS:   --------------------   = índice mí-

nimo: (*) 

                                                                           PC  +  PELP 

 

                                                      PC + PELP 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO:   --------------------    = índice máximo: (*) 

                                                          AT 

(*) definir 

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a 

Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = 

Passivo Exigível a Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido. 

Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, 

podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses 

da data de apresentação da proposta. 

b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação 

do documento; 

3.2  A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, 

declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pe-

queno porte, além de todos os documentos previstos neste edital. 
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3.3 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o 

limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos 

nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei 

11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, de-

claração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além 

de todos os documentos previstos neste edital. 

3.4 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender 

ao item 3.2, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos 

neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que com-

prove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como vence-

dora do certame. 

3.5 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de 

pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 

alguma restrição. 

3.6 O prazo de que trata o item 3.4 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual perío-

do, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e 

durante o transcurso do respectivo prazo. 

3.7 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.4, implicará na de-

cadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Ad-

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

do contrato, ou revogar a licitação. 

3.8 Os documentos constantes dos itens 3.1.2 a 3.1.5 deverão ser apresentados em origi-

nal, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão 

de imprensa oficial. Sendo que os documentos do item 3.1.3 poderão, ainda, serem extraídos de 

sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos a verificação de sua autenticidade pela Ad-

ministração. 

3.9 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenci-

amento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da pre-

sente licitação. 
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3.10 PARA PESSOA FÍSICA: 

a) carteira de identidade; 

b) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas da Secretaria da Receita Fede-

ral; 

c) prova de inscrição junto ao INSS; 

d) certidão negativa de execução patrimonial. 

3.11 Os documentos deverão ser apresentados em original, por cópia autenticada por ta-

belião ou por funcionário do Município.  

3.12 O envelope n.º 02 deverá conter: 

a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo re-

presentante legal da empresa, mencionando o preço ofertado, mensal, para a remuneração da 

concessão. 

Observação 01: O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data apra-

zada para sua entrega. 

Observação 02: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou 

criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta 

no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

 

4. DO JULGAMENTO 

4.1 Esta licitação é do tipo maior oferta e o julgamento será realizado pela Comissão 

Julgadora, levando em consideração o maior preço ofertado, mensal, para a remuneração da 

concessão. 

4.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 

e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93. 

4.3 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de de-

sempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

4.4 Todas as despesas decorrentes da instalação, uso e manutenção do bem imóvel con-

cedido, bem com os tributos municipais, estaduais e federais incidentes, correrão por conta do 

concessionário. 

5. CRITÉRIO DE DESEMPATE 
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5.1  Como critério de desempate, serão asseguradas preferência de contratação para as mi-

croempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.2, deste 

edital. 

5.1.2.  Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela mi-

croempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou supe-

riores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

5.1.3.  A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da pro-

posta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do 

recurso interposto. 

5.2.  Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da pro-

posta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por escrito, 

inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora 

do certame. 

 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na 

forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, 

pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperati-

vas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 3.2 deste edital, a apresentação de 

nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item. 

 c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou coo-

perativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convo-

cadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

5.3.  Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 

exigências do item 5.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor. 

5.4.  O disposto nos itens 5.1 à 5.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a propos-

ta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa (que satisfaça as exigências do item 3.2, deste edital). 
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5.5.  As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato pú-

blico, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 

6.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

6.1 Somente serão aceitas as propostas cuja oferta seja igual ou superior ao valor de 

1,5% sobre o faturamento mensal da empresa, sendo auferido pelo Setor Contábil do município. 

6.2 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com 

este edital. 

 

7. DOS RECURSOS 

Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos in-

cisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93. 

 

8. DOS PRAZOS E DA GARANTIA 

8.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, 

convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

 

8.2 No prazo de cinco dias, após a assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar 

garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, § 1.°, I, II e III, da Lei n.° 8.666-93, corres-

pondente a 5% (cinco por cento) sobre o  valor do contrato. 

8.3 Os prazos de que tratam os itens anteriores poderão serem prorrogados uma vez, pe-

lo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso dos res-

pectivos prazos. 

8.4 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 

atualizados pelo indexador previsto neste edital (item 9.2), ou então revogará a licitação, sem 

prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor 

do contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de con-

tratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos. 
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8.5   O prazo para concessão é de 01 (um) ano , a contar da assinatura do contrato de con-

cessão. 

9. DAS PENALIDADES 

9.1  A inexecução total ou parcial do contrato, que implicar na rescisão do contratado, 

sujeitará o inadimplente ao pagamento de multa correspondente à 10% do valor da contratação. 

9.2  No caso de inadimplemento pela concessionária, a multa será cumulada com a pena 

de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 

de 02 (dois) anos. 

 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1         A Concessão de Uso, outorgado pelo Município, será a título oneroso no pagamento 

por parte da Concessionária do percentual entre 1,5% (hum e meio por cento) e 5% (cinco por 

cento) sobre o faturamento bruto anual da empresa, conforme melhor proposta apresentada. 

       Para tanto, obriga-se a Empresa a fornecer o Balanço Anual até o 10 dia do mês após 

encerramento do Balanço. 

10.2  Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IGPM-FGV e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, sem prejuízo da multa e demais pe-

nalidades previstas no item 8. 

 

11. DO REAJUSTE DO VALOR DA CONCESSÃO 

11.1  Não serão necessário reajuste, sendo que o valor é um percentual sobre o faturamen-

to bruto.  

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposi-

ções do presente edital. 

12.2 Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do pra-

zo e local estabelecidos neste edital. 

12.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das pro-

postas ou quaisquer outros documentos. 
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12.4 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 

recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os mem-

bros da Comissão Julgadora. 

Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria 

objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta 

financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei n.° 8.666-93). 

12.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentação, não serão ad-

mitidos à licitação os participantes retardatários. 

12.6 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusu-

las necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determi-

nada nos artigos 77 a 79 da Lei n.º 8.666/93. 

12.7 Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante: I – relação dos bens 

que fazem parte do imóvel a ser concedido, II- copia de lei que autoriza a concessão, III – minu-

ta de contrato. 

Informações serão prestadas aos interessados no horário da 08h00min às 14h00min, 

na Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, junto a, Secretaria Municipal de Administra-

ção e finanças, sita na Av. 24 de  janeiro, n.º 853, em São Martinho da Serra, onde poderão ser 

obtidas cópias do edital e  seus anexos. 

                    

                                           São Martinho da Serra, 16 de Abril de 2015. 

 

                 

                                                                      Ivan Schieffelbein 

Prefeito Municipal. 

 

Este edital se encontra 

examinado e aprovado por esta As-

sessoria Jurídica. 

Em ___-___-2015. 

 

        

_____________________

Diogo Cargnellutti Zanella 
Assessor Jurídico 
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MODELO DE PROPOSTA 

 

 

Oferecemos a Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra um valor de (%) por cento, sobre o 

faturamento anual o objeto descrito neste edital. 

 

 

Preço total em R$ por extenso:  

Validade da Proposta: 

Dados do licitante 

 

Razão Social/Nome:  

Endereço:  

Município:  

Estado:  

CEP:  

CNPJ/CPF/MF:  

Fone: (      )  

Fax: (     ) 

E-mail:  

Representante:  

Fone/Fax: (     )  

Data e Local: 

 

 

 

 

Assinatura/Carimbo 
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MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO 

 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE PRÉDIO E EQUIPA-

MENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE 

FABRIL DE LAPIDAÇÃO DE PEDRAS PRECIOSAS, QUE ENTRE 

SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA E A 

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

 O MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, pessoa jurídica de Direito Público 

Interno, CNPJ nº. 94.444.403/0001-73, com sede funcional na Avenida 24 de Janeiro, 853, cen-

tro, representado por seu Prefeito Municipal, Senhor IVAN SCHIEFFELBEIN, brasileiro, soltei-

ro, inscrito no CPF nº. 953.965.270-72, residente e domiciliado na Avenida 24 de Janeiro, s/n, 

em São Martinho da Serra., e a ................................., conforme autorização contida na Lei Muni-

cipal nº XXXXXXXXXXXXX, celebram o presente Contrato de Concessão, para o funciona-

mento da Fabrica, o qual se rege pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

Cláusula Primeira – Objeto 

 Constitui objeto deste contrato à outorga, pelo Município à Concessionária, da Concessão 

de Uso, para a instalação e funcionamento de fabrica do ramo de Lapidação e confecção de Jói-

as, do seguinte bem imóvel municipal, assim como os maquinários e acessórios conforme rela-

ção anexa: 

UM TERRENO, localizado na área rural, dentro de uma área maior, na continuação da 

Rua Matilde Muller,  s/n São Martinho da Serra/RS, com BENFEITORIAS (UM GALPÃO PRÉ 

MOLDADO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 538,56m2), sendo parte do Imóvel Matriculado 

sob o nº R. 1-77.412,  do Livro nº 2 - Registro Geral do Registro de Imóveis de Santa Maria - 

RS,  com as seguintes medidas confrontações: 

1 - Ao Norte, mede 34,3m confronta-se com propriedade da Prefeitura Municipal de São 

Martinho da Serra; 

2 - Ao Leste, mede 73,00m e confronta-se com a estrada Municipal da “Carretela”; 

3 - Ao Sul medem 38,40m e confronta-se com a continuação da Rua Matilde Muller 

4 - A Oeste, mede 64,4m e confronta-se com a propriedade da Prefeitura Municipal de 

São Martinho da Serra. 
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Cláusula Segunda – Obrigações do Município 

 Compete ao Município: 

a) Responsabilizar-se pela outorga da Concessão de Uso do bem acima descrito, à Conces-

sionária, de forma onerosa; 

b) Exercer a fiscalização sobre a utilização do imóvel; 

 

Cláusula Terceira – Obrigações da Concessionária 

 Compete à Concessionária: 

a) Observar, rigorosamente, as finalidades para as quais lhe foi outorgada a Concessão de 

Uso; 

b) Sujeitar-se à fiscalização do Município; 

c) Zelar pela manutenção e conservação do bem concedido, inclusive dos acessórios que o 

acompanham; 

d) Manter em operação procedimentos que impeçam a poluição e/ou a degradação do meio 

ambiente; 

e) Arcar com as despesas de consumo de água, energia elétrica e telefone; 

f) Responsabilizar-se pela devolução do bem, com seus acessórios, ao final do prazo, ou 

por motivo de rescisão do presente Contrato, nas mesmas condições em que foram rece-

bidos. 

 

Cláusula Quarta – Prazo 

 A Concessão de Uso vigorará pelo prazo de (01) um ano, podendo ser prorrogado por 

períodos sucessivos por meio de Termo Aditivo, se houver concordância de ambas as partes, até 

completar sessenta meses. 

 

Cláusula Quinta – Rescisão 

 A rescisão poderá ocorrer nas seguintes ocasiões: 

a) O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, no 

caso de descumprimento pela outra de obrigações aqui estabelecidas; 
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b) O Município poderá rescindir o Contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77-80 da Lei 

Federal 8.666/93, ou outra Lei que venha substituí-la; 

c) Qualquer das partes, mediante aviso com antecedência de 90 (noventa) dias, poderá de-

nunciar o Contrato, sem que disto resulte qualquer direito à indenização de qualquer es-

pécie; 

 

Parágrafo único. Da decisão que determinar a rescisão do presente Contrato, caberá re-

curso ao Prefeito Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento 

da Notificação Administrativa, em primeira instância. 

 

Cláusula Sexta – Responsabilidade Civil 

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

empregados venham a causar ao Município ou a Terceiros, na Concessão de Uso, objeto do pre-

sente contrato. 

 

Cláusula Sétima – Do pagamento. 

 A Concessão de Uso, outorgado pelo Município, será a título oneroso no pagamento por 

parte da Concessionária do percentual de um xxx cento (xx) sobre o faturamento anual da em-

presa. Obrigando-se a fornecer o Balanço Anual até o ......... dia do mês  após encerramento do 

Balanço. Seguindo progressivo o pagamento até o percentual de ............... 

 

Cláusula Oitava – Obrigações da Concessionária 

 A Concessionária fica responsável pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 

comerciais decorrentes da execução do Contrato. 

 

Cláusula Nona – Seguro Garantia de Bens 

 A concessionária deverá contratar seguro do prédio, equipamentos e acessório objeto da 

presente Concessão de Uso em valores iguais ou superiores a XXXXXXX 

 

Cláusula Dez – Foro 
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 Eventuais litígios, resultantes da aplicação das disposições deste Contrato, serão dirimi-

dos perante o Foro da Comarca de Santa Maria/RS, com exclusão de qualquer outro, por mais 

especializado que seja. 

E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo nominadas, para que surta seus le-

gais efeitos. 

 

 São Martinho da Serra, Gabinete do Prefeito Municipal, em ....... de ...... de 2015. 

 

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

IVAN SCHIEFFELBEIN 

Prefeito Municipal 

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

                Cessionária 

 

Testemunhas:  

1- 

-------------------------------------------   

 

2- 

------------------------------------------- 


