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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2019 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2019 
 
 
Denominação: _____________________________________________________________  
 
CNPJ nº: __________________________________________________________________  
 
Endereço: _________________________________________________________________ 
 
e-mail: ____________________________________________________________________ 
 
Cidade: ___________________________ Estado: _____________ CEP_______________ 
 
Telefone: ____________________________  Fax: ________________________________ 
 
Obtivemos, através do acesso à página www.itanhandu.mg.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada. 
 
 
 
Local: _________________________, _____ de ___________________ de 2019 
 

 
 
 
 

___________________________ 
Assinatura 

 
 
Senhor Licitante, 

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Licitações, por meio do fax 
(35) 3361-3857 ou do e-mail licitacao@itanhandu.mg.gov.br. 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Itanhandu da responsabilidade da 
comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 071/2019 

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019 
 
 A Prefeitura Municipal de Itanhandu, Estado de Minas Gerais, com sede na Praça Prefeito 
Amador Guedes, 165, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.186.718/0001-80, isenta de inscrição Estadual, 
através da comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados do ramo que promoverá 
sob a regência da lei nº. 8.866/93 e suas alterações, Licitação na modalidade “Concorrência”, de 
acordo com as disposições contidas neste edital. 
 

Da Entrega e Abertura dos Envelopes de Habilitação e de Proposta 
 
Data: até 04/07/2019 
Horário: 14h00min  
Local: Prefeitura Municipal de Itanhandu 
Praça Prefeito Amador Guedes, 165 – Centro Itanhandu – MG – CEP: 37464-000. 
 
 
1- Das Disposições Legais 
 
1.1 - A Presente Licitação será regida pela Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem 
como pela Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 
 

2- Do Objeto. 
 
2.1 -  A Presente licitação tem por objeto a permissão de uso de bem público à pessoa jurídica ou 
física, objetivando selecionar a melhor proposta para exploração de poço artesiano, para se beneficiar 
e manter os custos de manutenção de bomba, limpeza, outorga pela Supram e manutenção da licença 
autorizada, já que o poço está sem utilidade para o Município, gerando custos desnecessários ao 
mesmo.  

2.2 - Deverão ser observadas as condições previstas neste edital e necessárias à sua adequada 
execução. 
 

3 - Da permissão e do prazo para início das atividades 
 
3.1 – A permissão de uso do imóvel identificado no objeto, será transferida à proponente vencedora, 
mediante a celebração de contrato administrativo que conterá cláusula de rescisão, quando  ocorrer as 
seguintes situações:  
   
a) encerramento das atividades por qualquer motivo;  
b) sonegar ou deixar de recolher tributos e encargos previdenciários e trabalhistas;  
c) deixar de atender com ética, bons costumes e respeito ao público;  
d) deixar de proceder com as regularizações e condições necessárias e exigentes neste instrumento; 
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e) promover a sublocação, cessão ou empréstimo à terceiros.  
f) deixar de fazer a manutenção e limpeza do poço periodicamente, bem como deixar de pagar a 
mensalidade e os custos da outorga pela Supram e não manter a licença em dia. 
g) findo o prazo estipulado no item 3.3 sem que haja prorrogação; 
h) por motivo de força maior, acordo entre as partes ou desinteresse do MUNICÍPIO na sua 
continuidade, mediante prévia comunicação, que deverá ocorrer com no mínimo 30(trinta) dias de 
antecedência. 
 

3.2 – O prazo da permissão de uso será de 10 (dez) anos, contados da data de assinatura do contrato, 
podendo este prazo ser prorrogado por até 10 (dez) anos, mediante acordo entre as partes. 

 

4 – Dos Encargos das partes 
 
4.1 – Constituem encargos de exclusiva responsabilidade da concessionária, ao receber o bem, na 
forma de Permissão de Uso, sem prejuízo de outros instituídos em Lei: 

a) Iniciar as atividades, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, nas condições a que se propôs;  

b) Dar cumprimento aos termos do Edital de Concorrência Pública n° 001/2019, que declara 
expressamente conhecer;  

c) Manter o pagamento mensal do valor contratado, corrigido anualmente pelo IGPM;   

d) Zelar e manter em bom estado de conservação e limpeza da bomba e do poço periodicamente; 

e) Permitir ao Município, quando este desejar, a inspeção do poço, objeto do presente instrumento, 
bem como o cumprimento da finalidade contratual;    

f)  Providenciar a outorga do poço junto à SUPRAM,  mantendo em dia a licença;  

g) Devolver o bem, objeto do presente Contrato, em perfeitas condições, ressalvando o seu desgaste 
normal, tanto na hipótese de término, como no caso de sua rescisão antecipada;    

h) obter junto aos órgãos competentes as licenças ambientais necessárias para o normal 
funcionamento do poço artesiano; 

4.2 - Constituem encargos de exclusiva responsabilidade do Município: 

a) Entregar ao Permissionário o poço artesiano, objeto do presente Contrato, nas condições em que se 
encontra.    

b) Relacionar o bem posto à disposição do Permissionário, com termo de responsabilidade pela 
manutenção e reposição em caso de dano.  

 

5 – Das proibições 
 
5.1 - O  Permissionário não poderá alienar, ceder, emprestar,  sublocar ou utilizar para outra 
finalidade o bem concedido, no todo ou em parte, nem fazer modificações ou transformações no 
mesmo, sem prévia e expressa autorização do Poder Publico Municipal, bem como iniciar as 
atividades no local da permissão, sem  efetuar os registros legais necessários.  
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__________________________________________________________________________________ 
6 – Da Entrega dos Envelopes para Habilitação e Proposta 
 
6.1 – O local, data e horário são indicados no preâmbulo. Os licitantes deverão entregar a 
“Documentação” e a “Proposta”, em envelope indevassáveis, lacrados, contendo em sua parte 
externa os seguintes dizeres: 
 
Envelope 01 (documentação) 
Razão Social da Licitante 
Prefeitura Municipal de Itanhandu- MG 
Comissão Permanente da licitação 
Concorrência nº 001/2019. 
 

Envelope 02 (proposta) 
Razão Social da Licitante 
Prefeitura Municipal de Itanhandu- MG 
Comissão Permanente da licitação 
Concorrência nº 001/2019. 

6.2 – Expirado o prazo para a entrega dos envelopes supracitados, não serão admitidos quaisquer 
retificações das propostas apresentadas. 
 

6.3 – O envelope entregue em local e horário diferente do especificado não serão recebidos, avaliados 
ou julgados pela comissão de Licitação; sendo vedada a participação de licitantes retardatários. 
 
 

7 - Das Condições de Participação 
 
7.1 – Poderá participar desta licitação qualquer empresa ou pessoa que satisfaçam as condições e 
exigências fixadas no presente Edital e que não incorram em nenhum dos seguintes impedimentos: 

I – ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público Municipal, Estadual ou Federal; 

II – estar sob processo de falência ou concordata; 

III – estar impedida de transacionar com a Administração Pública ou qualquer de seus órgãos 
descentralizados; 

IV - Empresas cujos sócios ou proprietários foram condenados em processos criminais transitados em 
julgado por corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, perturbação ou fraude de 
concorrência, formação de quadrilha e outros crimes tipificados como ilícitos de malversação de 
recursos públicos, nos termos da Lei Municipal nº 1009/2017; 
 
7.2 – A participação nesta Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste 
Edital, seus anexos e instrumentos, bem como a observância dos regulamentos, normas e das 
disposições legais pertinentes. 
 
 

8 - Da Documentação (Habilitação) 
 
8.1 – O envelope nº 1, da documentação para habilitação, deverá conter os seguintes documentos: 
 
8.1.1 – Documentação para Pessoa Jurídica: 

I - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
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II - certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união;  

III - certidão de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, 
na forma da lei; 

IV - prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante; 

V - certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

VI – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial e, 
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

XVI – Carta de Credenciamento de representante conforme modelo contido no Anexo III deste Edital 
se for o caso, facultada a apresentação da mesma separadamente, antes da abertura do envelope de 
habilitação; 
 
8.1.2 – Documentação para Pessoa Física: 

I – cópia do cartão do CPF; 

II – cópia da Carteira de Identidade ou documento equivalente; 

III – prova de regularidade junto a Fazenda Federal; 

IV – prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante; 

V – comprovante de residência. 
 
8.2 – Disposições gerais 

I - Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em originais, por qualquer processo 
de cópia autenticada em cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

II – Na eventualidade da empresa licitante possuir filiais, a documentação a ser apresentada deverá 
ser pertinente apenas à empresa matriz ou à empresa filial participante, ficando desde já ressaltado 
que a permissão será concedida à pessoa jurídica ofertante da documentação em comento. 

III - Havendo recolhimento centralizado do INSS, ou seja, abrangendo matriz e filiais, bastará a 
apresentação da CND referente à matriz. 

IV – A comissão de licitação, para fins de conferência, reserva-se o direito de exigir os originais dos 
documentos apresentados em cópias. 

V – Os documentos que exijam prazo de validade deverão estar em vigor na data marcada para a 
abertura dos envelopes documentação. 

VI – Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor, ou, quando não 
declarada sua validade pelo emitente, expedido há noventa dias, no máximo, da data de julgamento. 

VII – Fica a licitante obrigada a declarar, sob as penalidades cabíveis, relativamente aos documentos 
exigidos nesta licitação, se existir, após a data de sua emissão, algum fato superveniente que impeça a 
habilitação. 
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VIII – Uma vez incluído no processo, nenhum documento será devolvido, salvo se substituído por 
cópia autenticada, podendo dar-se à autenticação pela própria comissão à vista do original. 

 

9 - Da Proposta de Preços 
 
9.1 – A proposta deverá ser elaborada em conformidade com as condições indicadas neste Edital, em 
uma via, com identificação da empresa proponente, datada e assinada pelo seu representante legal ou 
procurador, não podendo conter emendas ou rasuras, ressalvas ou entrelinhas e deverá apresentar os 
seguintes elementos (ver modelo no Anexo IV): 

I – preço inicial mínimo para proposta está estipulado em R$ 200,00 (Duzentos Reais) para utilização 
do bem público. 

II –  A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, datada, assinada e sem rasuras, contendo o 
valor mensal.  

III - As propostas que contiverem proposta de preço inferior a em R$200,00 (Duzentos Reais) por 
mês serão desqualificadas.  

IV – A proposta deverá conter ainda os dados do responsável pela assinatura do contrato, contendo 
CPF, RG e endereço completo. 
 
9.2 – O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, iniciando-se na 
data marcada para abertura dos envelopes de documentação. 
 

9.3 – Na hipótese de não estar expressamente consignado na proposta apresentada, o prazo de 
validade da mesma será de 60 (sessenta) dias. 
 

 

10 – Dos Procedimentos de Abertura e Julgamento das Propostas 
 
10.1 – Na data e horário designados, serão abertos e examinados os envelopes de habilitação, 
contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, com devolução dos envelopes 
fechados da proposta comercial aos licitantes inabilitados, desde que não tenha havido recurso. 

10.2 – Em seguida serão abertos os envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, 
desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou tenha havido renúncia expressa, ou 
ainda após o julgamento dos recursos interpostos. Caso haja renúncia do prazo recursal pelos 
proponentes, esta deverá ser registrada em ata, assim como as demais ocorrências havidas durante a 
abertura do certame, que deverá ser assinada pelos membros da comissão de licitação e pelos 
licitantes presentes. 

10.3 – Encerrado o procedimento constante do item 10.1 e 10.2, a comissão de licitação procederá ao 
julgamento das propostas ou designará prazo para fazê-lo, lavrando ata circunstanciada. 

10.4 – Durante o prazo de julgamento das propostas, a Comissão poderá promover diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originalmente na proposta. 

10.5 – Serão desclassificadas as propostas que: 
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I – não atenderem as disposições contidas neste edital; 

II – apresentem preços simbólicos, irrisórios ou incompatíveis com os preços de mercado e, 

III – sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento. 

10.6 – Não se desclassificarão propostas pela simples ocorrência de vício que, a juízo da Comissão, 
puder ser sanável, sem a queda de igualdade de tratamento oferecido a todos os licitantes. 
 

10.7 – Em caso de empate entre dois ou mais proponentes, a comissão procederá ao sorteio. 
 
10.8 – Caso sejam todas as licitantes inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, a Comissão 
de Licitação poderá fixar prazo de até 8 (oito) dias úteis para que as licitantes, se assim o desejarem, 
apresentem nova documentação ou proposta, isentas  das causas que as inabilitam ou as 
desclassificam. 
 

 

11- Dos Critérios de Julgamento 
 
11.1 – Atendidas as exigências estabelecidas neste Edital, no julgamento das propostas, a Comissão 
utilizará do critério de "Melhor Preço", ou seja, serão classificados pela ordem as propostas que 
cotarem a maior oferta pela permissão.  
 
11.2 – Com a fiel obediência aos dispositivos estabelecidos neste edital, a comissão procederá aos 
julgamentos das propostas, observados os dispositivos da Lei Federal 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
 

 

12- Dos Recursos Administrativos 
 
12.1 – Dados decisões da comissão de Licitação ou da Administração Municipal, caberá recurso, que 
será obrigatoriamente protocolado até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação da 
decisão, nos termos do artigo 109 da lei 8.666/93. 

12.2 – Se o término dos 05 (cinco) dias úteis de que se trata o item anterior recaírem em dia sem 
expediente na Prefeitura, o prazo será transferido automaticamente para o 1º (primeiro) dia útil do seu 
funcionamento. 

12.3 – Decairá do direito de impugnar dos termos do presente Edital a licitação que, tendo-o aceito 
sem objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidade 
que viciariam a licitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

12.4 – A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório, até o trâmite da decisão a ela pertinente. 

_________________________________________________________________________________ 
13 – Da Rescisão 
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13.1 - São motivos para requerer a rescisão do presente Contrato;  
   
I) POR PARTE DO PERMISSIONÁRIO  
   
a) O descumprimento de qualquer das obrigações assumidas pelo Permissionário,  previstas neste 
Contrato e no Edital de Concorrência  001/2019.  
   
b) Falência do Permissionário;  
   
c) Deixar de pagar o aluguel por mais de 180 (cento e oitenta) dias;  
   
d) Deixar, o Permissionário, de zelar pelo bom uso do bem público e pelo comportamento condizente 
com o local.  
   
II) POR PARTE DO MUNICÍPIO  
   
a) O descumprimento de qualquer obrigação por parte do Município, prevista  neste Edital e no 
Contrato.  
 
 

14- Das Penalidades 
   
14.1 - Será atribuído uma multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato 
à parte que vier dar causa, além do que indenizará também por prejuízos causados.  
 

15- Dos Anexos 
 
Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 
Anexo I  –  Relatório de Especificação; 
Anexo II – Declaração do Empregador Pessoa Jurídica; 
Anexo III – Modelo da carta de Credenciamento; 
Anexo IV – Modelo de Proposta Comercial; 
Anexo V – Minuta do Contrato; 
Anexo VI – Planta de localização. 
 
 

16 – Das Disposições Finais 
 
16.1 – As propostas, de acordo com os preceitos legais, integrarão o processo de licitação, ficando os 
licitantes obrigados a aceitar a ordem de compra ou serviço que porventura lhes seja enviada. 
 
16.2 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração/apresentação das propostas de 
que tratam a presente licitação. 
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16.3 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, devendo protocolar o pedido até 
(cinco) dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes de documentação. 
  
16.4 – A Prefeitura poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a 
esclarecer ou a complementar a introdução do processo, podendo desclassificar a licitante da qual 
venha ter conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da 
licitação, que comprometa sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa, sem 
que esta tenha direito a qualquer indenização ou ressarcimento. 
 
16.5 – A interesse da Administração Municipal, esta licitação poderá ser anulada ou revogada, no 
todo ou em parte, observando o dispositivo no artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
16.6 – Quaisquer outros esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Itanhandu, localizada na Praça Amador Guedes, 165 ou pelo 
telefone (0xx) 35.3361-2000. 
 
16.7 – A Empresa licitante, por seus responsáveis, responderá pela fidelidade e legitimidade das 
informações e documentos apresentados, em qualquer fase desta licitação. 
 
16.8 – Qualquer medida judicial, oriunda da presente licitação, será processada do Foro da Comarca 
de Itanhandu, Estado de Minas Gerais, com expressa renúncia de outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 

 
Itanhandu, 31 de maio de 2019. 

 
 
 
 

EVALDO RIBEIRO DE BARROS 
Prefeito Municipal 

 
 
 

MARCOS ALEXANDRE DE CARVALHO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 
 
 De Acordo: _____________________________________ 
                      DR. GUSTAVO LEVENHAGEN MOURA 
                                   ASSESSOR JURÍDICO 
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ANEXO I – RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO 
 

I – OBJETO:  
1.1 - A Presente licitação tem por objeto a outorga de concessão pública à pessoa jurídica,  
objetivando selecionar a melhor proposta para permissão de uso para exploração do poço artesiano, 
para se beneficiar e manter os custos de manutenção de bomba, limpeza, outorga pela Supram e 
manutenção da licença autorizada, já que o poço está sem utilidade para o Município, gerando custos 
desnecessários ao mesmo.  
 
II – DESTINAÇÃO: 
2.1 – Exploração de poço artesiano, para se beneficiar e manter os custos de manutenção de bomba, 
limpeza, outorga pela Supram e manutenção da licença autorizada, já que o poço está sem utilidade 
para o Município, gerando custos desnecessários ao mesmo.  
 
III – ESPECIFICAÇÃO: 
3.1 – O poço artesiano está localizado na Rua da Saudade, nº 250, bairro Estiva em Itanhandu-MG; 
 
 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO  
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

PROCESSO Nº: 071/2019:  
CONCORRÊNCIA: 001/2019 

 
 
 (Razão Social da Licitação), com sede na cidade de (...), à Rua/Av. (...), nº (...), por seu(s) 
representante(s) legal(is), que a este subscreve(m), para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, 
DECLARA: (assinale um “x” conforme o caso): 
 
(  ) que não emprega menor de dezesseis anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
(   ) que não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
(   ) que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 

(Local e data) 
 
 
 
 _________________________ 
 (Carimbo e assinatura) 
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ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

PROCESSO Nº: 071/2019  
CONCORRÊNCIA: 001/2019 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a Empresa (ou pessoa física) 

______________________ CNPJ n°______________________, por seu Representante Legal abaixo 
assinado, credencia o(a) Sr.(a)______________________________________, portador(a) do documento 
de identidade nº _____________, CPF nº _______________________, para participar das reuniões 
relativas ao processo licitatório em referência, o qual está autorizado(a) a requerer vistas de documentos e 
propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar documentos, assinar 
atas e propostas e praticar, na forma da lei, todos os demais atos inerentes ao certame indicado, a que tudo 
daremos por firme e valioso. 
 

(Local e data) 
 
 
 _________________________ 
 (Carimbo e assinatura) 
 

 

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  
 

PROCESSO Nº: 071/2019  
CONCORRÊNCIA: 001/2019 

 
 
EMPRESA LICITANTE: 
CNPJ: 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
 
 
 
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

1 ALUGUEL MENSAL PARA USO DO POÇO ARTESIANO R$ ******* 
 
 

Local e data 
 
 

Assinatura de representante legal e Carimbo da licitante 
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ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO 
 

Processo n° 071/2019     -    Concorrência nº 001/2019 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2019 
 

 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO PARA 
EXPLORAÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO ESTIVA EM 

ITANHANDU/MG, PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) ANOS MEDIANTE PAGAMENTO DE 
ALUGUEL 

 

 
Por este instrumento particular de contrato, de um lado, o Município de Itanhandu Estado de 

Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 18.186.718/0001-80, com Sede Administrativa nesta cidade 
à Praça Prefeito Amador Guedes, nº 165, CEP – 37.464-000, representado por seu Prefeito Municipal 
Sr. Evaldo Ribeiro De Barros, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 
6.287.519 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 581.261.048-72, residente e domiciliado à Rua Elisa nº 
54, Centro, Itanhandu/MG, doravante denominado CONCEDENTE e, de outro lado, 
*******************, localizado na *********** inscrito no CNPJ sob o n.º ***********, 
representado por *************, residente e domiciliado(a) na *****************, doravante 
denominado   CONCESSIONÁRIO com fulcro e nos termos do PROCESSO N.º 071/2019  - 
MODALIDADE CONCORRÊNCIA N.º 001/2019 e nos termos da Lei Federal  Nº 8.666/93,  com 
suas posteriores alterações,  fica justo e  contratado  o que neste instrumento  se dispõe, que será pelas 
partes cumprido, em  conformidade  com  as  cláusulas  e  condições  abaixo  especificadas: 
 

DO  OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente contrato, nos termos do Processo Licitatório 
nº. 071/2019: PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO DE POÇO 
ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO ESTIVA EM ITANHANDU/MG, PELO 
PERÍODO DE 10 (DEZ) ANOS MEDIANTE PAGAMENTO DE ALUGUEL, de acordo com as 
especificações e detalhamentos consignados no Anexo I da Concorrência 001/2019, que, juntamente 
com as propostas da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de 
transcrição. 
 

DO PRAZO DO CONTRATO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA:- O prazo de vigência do presente Contrato de Concessão de Uso será de 
10 (dez) anos, a partir de *******, podendo ser prorrogado por igual período.  
 

Termo de  Contrato Administrativo   que entre si    

fazem  de um  lado  o  Município de Itanhandu - MG, 

devidamente autorizado pelo Processo n.º 071/2019 – 

Modalidade Concorrência N.º 001/2019 e de outro  
************* 
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DA DESTINAÇÃO 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: A dependência cedida será destinada exclusivamente para abastecimento 
de água, não podendo haver alteração de seu uso sob nenhum pretexto, pelo CONCESSIONÁRIO.  
                          

DO VALOR DA CONCESSÃO DE USO  
 
CLÁUSULA QUARTA:- O valor mensal da presente Concessão de Uso é de **** 
(*************), conforme proposta apresentada pelo CONCESSIONÁRIO, sendo reajustado 
anualmente pelo IGP - Índice Geral de Preços, medido pela Fundação Getúlio Vargas, na falta deste 
por outro índice que vier a ser estabelecido.  
 
CLÁUSULA QUINTA:- A importância estabelecida na Cláusula Quarta deverá ser paga pelo 
CONCESSIONÁRIO até o último dia útil do mês subseqüente através de guia emitida pelo setor 
responsável da Prefeitura.  
 

DAS PENALIDADES 
 
CLÁUSULA SEXTA:- O atraso no cumprimento das obrigações mensais acarretará ao 
CONCESSIONÁRIO, o pagamento de juros de 4% ao mês sobre o valor a ser pago. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA:- A inadimplência ou mesmo atraso superior a 180 (cento e oitenta) dias, 
resultará na rescisão do presente Contrato, independente da interpelação judicial ou extrajudicial, 
dando direito à CONCEDENTE de exigir a imediata devolução da dependência.  
 
Parágrafo Único - Será atribuída uma multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor remanescente 
do contrato à parte que vier a dar causa, além do que indenizará também por prejuízos causados.  
 
 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 
 
CLÁUSULA OITAVA:- O CONCESSIONÁRIO obriga-se a: 
8.1 - Não realizar nenhuma obra de alvenaria nas dependências, salvo se autorizado pelo poder 
público, que integrará ao patrimônio público, não cabendo qualquer pagamento de indenização.  
8.2 - Não dar destinação diferente ao do estabelecido no Edital e neste Contrato de Concessão;  
8.3- Permitir, a qualquer tempo, que a CONCEDENTE realize inspeções e fiscalização quanto ao 
funcionamento, examinando e exigindo esclarecimentos, bem como determinando providências 
quando necessárias;  
8.4 - Manter o bem público em condições de uso, ficando por sua conta as despesas de conservação;  
8.5 - Responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do Contrato; 
8.6 - Não ceder ou transferir os direitos do presente Contrato;  
8.7 - Não fazer uso do nome da CONCEDENTE, ou dele utilizar-se para transação ou negócio, ou 
quaisquer outros fins;  
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8.8 - Devolver o bem, objeto do presente Contrato, em perfeitas condições, ressalvando o seu 
desgaste normal, tanto na hipótese de término, como no caso de sua rescisão antecipada; 
8.9 -  Providenciar a outorga do poço junto à SUPRAM,  mantendo em dia a licença;  
8.10 - Obter junto aos órgãos competentes as licenças ambientais necessárias para o normal 
funcionamento do poço artesiano; 
8.11 - Manter o pagamento mensal do valor de R$*** (********) corrigidos anualmente pelo IGP-M 
(FGV); 
8.12 - Zelar e manter em bom estado de conservação e limpeza da bomba e do poço periodicamente; 
8.13 - Arcar com os custos de energia elétrica do local. 
 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 
 
CLÁUSULA NONA: Constituem encargos de exclusiva responsabilidade do Município: 
9.1- Entregar ao Permissionário o poço artesiano, objeto do presente Contrato, nas condições em que 
se encontra.    
9.2- Relacionar o bem posto à disposição do Permissionário, com termo de responsabilidade pela 
manutenção e reposição em caso de dano.  
9.3 – Fazer a inspeção e fiscalização do poço, objeto do presente instrumento, bem como o 
cumprimento da finalidade contratual; 
 

DA FISCALIZAÇÃO  
 
CLÁUSULA DÉCIMA:  O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo da Secretária 
Municipal de Serviços, Transportes e Obras Alessandra Campos Ivo, matrícula 08918, tel: (35) 
99863-4538, email: secobras2@gmail.com 
 

DA  RESCISÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- o presente Contrato ficará rescindido de pleno direito, 
independente de interpelação judicial ou extrajudicial, dando à CONCEDENTE o direito de exigir a 
imediata entrega do local, no caso de não cumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais, ou de 
comum acordo entre as partes, ou ainda, quando não o ervado pelo CONCESSIONÁRIO o disposto 
no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.  
  

DO  RECONHECIMENTO  E  DAS  PENALIDADES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- A CONTRATADA declara reconhecer os direitos da 
Administração, em caso de Rescisão Administrativa, o disposto no art. 77, bem como, o 
descumprimento, devidamente comprovado, total e/ou parcial, de qualquer das obrigações 
estabelecidas neste instrumento, sujeitará às partes, as sanções previstas na Lei Nº 8.666/93 e suas 
alterações e outras normas que regem a Administração Pública. 
 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 – Centro – 37464000 – Itanhandu – MG 
E-MAIL: licitacao@itanhandu.mg.gov.br - www.itanhandu.mg.gov.br 

TEL: (35) 3361 2000 /FAX: (35) 3361 3857 
 

DOS CASOS OMISSOS E DO FORO 
         
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- Nos casos omissos e não previstos neste contrato 
administrativo, serão aplicadas as normas e regulamentações vigentes, que também prevalecerão 
quando houver conflitos em suas Cláusulas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:- As partes elegem do Foro da Comarca de Itanhandu - MG, para 
dirimir as questões decorrentes deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por  
mais  privilegiado  que  seja. 
 
  E assim, ajustados e contratados na melhor forma de direito, as partes por seus 
representantes legais, assinam o presente contrato administrativo, em duas vias de igual teor e  
forma  para um  só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo identificadas e  assinadas. 
 

***********, ** de ******** de 2019. 
 
 
 
__________________________________       ______________________________________ 
                   C O N C E D E N T E                                               C O N C E S S I O N Á R I O 
                   Evaldo Ribeiro de Barros                                            ************************ 
                 PREFEITO  MUNICIPAL                                 

 
 

____________________________________ 
      Dr. Gustavo Levenhagen Moura  

      ASSESSOR JURÍDICO – OAB/MG. 
. 

TESTEMUNHAS: 
 
__________________________________         _______________________________________  
   
CPF: _____________________________       CPF: __________________________________  
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ANEXO V – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
 


