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PROCESSO Nº 009/19 – FUNCABES 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/19 
 

 

A Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté, no uso de suas atribuições legais: 

 

FAZ SABER que, devidamente autorizada pela Diretora-Presidente Maria Angela Petrini, se acha aberta 

nesta Fundação, na Avenida Nove de Julho, nº 245, Centro, Taubaté – SP, a Concorrência Pública nº 

001/19, cujas especificações e regras constam do respectivo edital. 

 

HORÁRIO, DIA E LOCAL PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 

 RECEBIMENTO DOS ENVELOPES (PROTOCOLO) 

Até o Dia: 11/11/2019. 

Horário: 8h30 as 12h00  

Local: Sede da FUNCABES, situada na Avenida Nove de Julho, nº 245, CEP 12.020-200, Centro, Taubaté-SP.  

 

 ABERTURA DOS ENVELOPES 

Dia: 11/11/2019. 

Horário: 15h00 

Local: Sede da FUNCABES, situada na Avenida Nove de Julho, nº 245, CEP 12.020-200, Centro, Taubaté-SP.  

 

RETIRADA DO EDITAL  

 

O Edital completo poderá ser retirado na sede da FUNCABES até o dia 08/11/2019, mediante o pagamento 

da importância de R$ 10,00 (dez reais) ou, neste mesmo prazo, pelo site da FUNCABES 

(www.funcabes.com.br), gratuitamente 

 

 

01. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente edital de Concorrência Pública nº 001/19 consiste na concessão de uso de 

imóvel, a título oneroso, terreno sem benfeitoria, situado à Rua Barão da Pedra Negra, nº 471, para 

fins comerciais, na conformidade dos Anexos I, II, III e IV que acompanham este edital. 

 

 

02. LEGISLAÇÃO 

 

2.1. O presente edital de Concorrência Pública subordina-se às disposições da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

2.2. Regime de execução: Concessão (artigo 23, § 3º, da Lei 8.666/93). 

 

2.3. Critério de Julgamento: maior oferta. 

 

 

03. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

3.1. Para participação na licitação, as empresas interessadas deverão: 
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3.1.1. Retirar até o dia 08/11/2019 exemplar do edital de Concorrência nº 001/19 e seus Anexos 

junto a secretaria da FUNCABES na Av. Nove de Julho, nº 245, de segunda a sexta feira, no horário de 

expediente, das 08:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:00, ou por meio da página da FUNCABES na 

Internet, no endereço www.funcabes.com.br 

 

3.1.2. ENTREGAR na secretaria da FUNCABES até às 12:00 do dia 11/11/2019, simultaneamente, 

dois envelopes opacos, lacrados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais os 

seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE “1” 

FUNCABES 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

CONCORRÊNCIA N° 001/19 

NOME COMPLETO, CNPJ E ENDEREÇO DA LICITANTE COM O Nº DO TELEFONE 

 

 

ENVELOPE “2” 

FUNCABES 

 “PROPOSTA COMERCIAL” 

CONCORRÊNCIA N° 001/19 

NOME COMPLETO, CNPJ E ENDEREÇO DA LICITANTE COM O Nº DO TELEFONE 

 

3.1.3. É vedada a participação na licitação, de interessado que: 

 

3.1.3.1. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou 

punidas, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 7º da Lei Federal 

nº 10.520/2002. 

 

3.1.3.2. Esteja sob processo de falência, dissolução ou liquidação; 

 

3.1.3.3. No caso de empresas que estiverem em recuperação judicial, aplicar-se-á o disposto na 

súmula 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

 

3.1.3.4. Empresas punidas com suspensão temporária para licitar ou contratar com a 

Universidade de Taubaté, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

3.1.4. A adjudicatária deverá manter a finalidade área comercial, podendo realizar benfeitorias, 

acréscimos, adaptações, melhoramentos e edificações, somente com prévia autorização da FUNCABES, 

mediante aprovação dos respectivos órgãos de controle. 

 

3.1.4.1. Não será admitida, ainda que disfarçada sob a denominação de área comercial, sua 

utilização para fim residencial. 

 

3.2. Os documentos apresentados nesta licitação deverão: 

 

3.2.1. Estar em nome da licitante com o nº do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue: 

 

3.2.2. Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. 
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3.2.3. Se a licitante for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial. 

 

3.2.4. Estar vigentes na data da abertura, com o prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor 

em seu corpo; 

 

3.2.5. Ser apresentados em documentos originais ou extraídos diretamente da Internet (original), caso 

admitido em Lei, ou por qualquer processo de cópia autenticada, ou por cópias não autenticadas, desde 

que sejam exibidos os originais para conferência e autenticação. 

 

 

04. DO ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 

 

4.1. Os documentos para habilitação, a serem apresentados na forma do subitem 3.2 e que deverão constar do 

envelope “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, serão os seguintes: 

 

4.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

 

4.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, cópia autenticada ou cópia simples 

acompanhada do original para autenticação, e alterações posteriores, ou consolidado, devidamente 

registrado no órgão competente, em se tratando de sociedade comercial; no caso de sociedade por 

ações, acompanhada de documento de eleição de seus administradores e, no caso de sociedade civil, 

acompanhada da Inscrição do Ato Constitutivo e de prova da diretoria em exercício. 

 

4.1.3. Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, deverá ser 

apresentado decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

4.1.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 

 

4.1.5. Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida da União, emitida pela 

Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

  

4.1.6. Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários - Imposto sobre Serviços (ISSQN), expedida 

pelo órgão fazendário municipal, ou declaração de isenção ou de não incidência, assinada pelo (s) 

representante (s) legal (is) da empresa, sob as penas da lei; 

 

4.1.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio de 

Certificado de Regularidade, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

 

4.1.8. Certidão Negativa relativa à Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), expedida 

pelo órgão fazendário estadual, ou declaração de isenção ou de não incidência, assinada pelo (s) 

representante (s) legal (is) da empresa, sob as penas da lei. 

 

4.1.9. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho 

de 2011. 
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4.1.10. Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal/88, conforme 

inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, em papel timbrado do licitante de que não mantém em 

seu quadro de empregados menores de 17 anos, nem menores de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre. 

 

4.1.11. Certidão negativa de falência, em se tratando de sociedade comercial, ou certidão negativa de 

execução patrimonial, em se tratando de sociedade civil, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica e, em se tratando de pessoa física, expedida no domicílio da pessoa física, datada de, no 

máximo, 90 (noventa) dias anteriores à abertura desta sessão. 

 

4.1.12. Declaração/Procuração em papel timbrado do licitante, indicando o representante 

autorizado a acompanhar os trabalhos da Concorrência, com indicação do nome e cargo do agente 

autorizado, sem os quais não estarão aptos a atuar em nome da empresa, podendo ser mediante 

instrumento público ou particular de procuração com firma reconhecida, com poderes para praticar todos 

os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, bem como com a apresentação de carteira de 

identidade ou de outro documento equivalente de seu representante legal. 

 

4.1.13. A falta de qualquer documento referente ao subitem 4.1.  implicará na inabilitação da licitante, 

com exceção da falta da carta ou procuração requisitada no subitem 4.1.12., que não inabilitará o 

licitante, porém não caberá ao seu representante, se presente, o direito de manifestar-se, podendo 

participar apenas como assistente da Concorrência. 

 

4.1.14. Declaração de pleno atendimento às exigências do edital. 

 

4.1.15. Declaração em papel timbrado da licitante de que visitou o local, acompanhado pelo 

representante da FUNCABES, e de que conhece toda sua situação atual. Para tanto, a licitante deverá 

contatar a Secretaria da FUNCABES, pelo telefone (12) 3633-3855, e as visitas deverão ser 

realizadas, no período de 08/10/2019 a 08/11/2019 no período das 14:30 às 16:00, exceto 

sábado e domingo  

 

4.1.16. Declaração em papel timbrado da licitante de que manterá unicamente atividade compatível para 

fins comerciais, identificando-a e declaração de que qualquer alteração que pretenda realizar, nesse 

sentido, deverá ser submetida à apreciação da FUNCABES, que poderá concordar ou não com o 

proposto. Declarará ainda que não sub-rogará os direitos da concessão de uso, nem o utilizará, mesmo 

sob a denominação comercial, para qualquer outra atividade, potencialmente degradante da nobreza do 

ponto e da região urbana em que se localiza.  

 

 

5. DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

 

5.1. O envelope nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter a proposta digitada ou datilografada no 

“formulário padrão de proposta” que acompanha este edital, ou no formulário próprio do licitante, respeitando 

as informações obrigatórias no formulário padrão de proposta, em língua portuguesa, isento de cotas 

marginais, borrões, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, observado o que segue: 
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5.1.1. A proposta deverá estar assinada com indicação do nome e cargo do responsável, acompanhada 

do carimbo da firma, onde conste a razão ou denominação social. 

 

5.1.2. A proposta será válida por 60 (sessenta) dias corridos, a partir do dia 14/11/2019, prazo que será 

interrompido na hipótese de interposição de recursos ou impugnações, até a sua decisão pela Comissão 

Especial de Licitações, voltando então a correr pelos dias restantes, até se completar. 

 

5.1.3. O preço ofertado não poderá ser inferior ao valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

e deve ser expresso em moeda corrente nacional, com no máximo duas casas após a vírgula, conforme 

descrito no Termo de Referência - Anexo I. 

 

5.1.4. Deverão estar incluídos todos os tributos incidentes sobre os preços. 

 

5.1.5. Não será levada em conta qualquer cláusula de redução de preços ou vantagens não previstas 

neste edital, nem preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes. 

 

 

06. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

6.1. A Comissão Especial de Licitações procederá à abertura dos envelopes nº 01 - habilitação às 15:00 do dia 

11/11/2019 em ato público, podendo comparecer os licitantes, seus representantes legais e os demais 

interessados. 

 

6.2. Será inabilitada a licitante que não apresentar a documentação de acordo com os termos deste edital. 

 

6.2.1. Em caso de inabilitação, a sessão será paralisada e será aberto prazo para interposição de 

recursos, bem como prazo para impugnações. 

 

6.2.2. Não havendo interposição de recurso, será marcada nova sessão para abertura do envelope nº 02 

(proposta comercial), em dia e horário designados pela Comissão Especial de Licitações. 

 

6.2.3. Caso nenhuma licitante seja inabilitada e não haja qualquer intenção de recurso dos 

representantes designados por instrumento oficial, a abertura do envelope de proposta ocorrerá logo 

após a dos envelopes de habilitação. 

 

6.3. Após a abertura do envelope nº 02 (proposta comercial), os representantes poderão manifestar a intenção 

de recurso. Caso em que será aberto prazo para interposição e para as impugnações. 

 

6.4. Ao(s) licitante(s) inabilitado(s) será(ão) devolvido(s), contra recibo, o envelope nº 02 (proposta comercial) 

devidamente lacrados, após a publicação da homologação da presente licitação. 

 

6.5. Os envelopes 01 (habilitação), 02 (proposta comercial) abertos em suas devidas fases, terão sua 

documentação rubricada pela Comissão Especial de Licitações e por todos os participantes presentes, que 

delas, no ato, tomarão pleno conhecimento. 
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6.6. As questões de ordem poderão ser levantadas durante a sessão e dirigidas ao Presidente da Comissão 

Especial de Licitações, que decidirá sobre sua procedência no ato ou posteriormente. 

 

6.7. Em qualquer dos casos, a questão levantada deverá ser consignada em ata, devendo o resultado do 

julgamento da mesma ser comunicado diretamente aos interessados. 

 

6.8. Lavrar-se-á, em todas as fases, ata circunstanciada que mencionará todas as questões apresentadas, as 

impugnações e reclamações havidas e seus destinos, e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento 

da licitação, e será assinada pelos membros da Comissão e pelos presentes à sessão. 

 

 

07. DO JULGAMENTO, DA IMPUGNAÇÃO, DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

 

7.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa, física ou 

jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou ainda impugnar o ato convocatório do presente 

certame. 

 

7.1.1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação à interpretação deste edital, ou impugnações 

ao mesmo, deverão ser encaminhadas por escrito à Comissão Especial de Licitações. 

 

7.1.1.1. Os pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados pelo e-mail 

funcabes@uol.com.br, devendo estar digitalizados e assinados; 

 

7.1.1.2. Não será admitida impugnação do edital por fac-símile ou via e-mail, devendo ser 

protocolado pessoalmente no endereço constante do preâmbulo deste instrumento; 

 

7.2. Caberá aos membros da Comissão Especial de Licitações decidir sobre a impugnação e responder os 

questionamentos a todos os interessados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada 

para a Sessão, através de publicação no site da FUNCABES. As informações da licitadora serão numeradas 

sequencialmente e serão considerados aditamentos ao edital, sendo juntadas ao processo de licitação. 

 

7.3. Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame, dando 

conhecimento aos interessados que retiraram o edital no prazo. 

 

7.4. Será considerada vencedora a empresa licitante que, tendo atendido na íntegra os termos deste edital de 

concorrência e seus anexos, apresentar proposta com o maior valor. 

 

7.4.1. Caso haja empate nas propostas comerciais, o critério de desempate será o determinado pelo Art. 

45, § 2º da Lei 8666/93. 

 

7.5. Declarada a vencedora por meio de julgamento das propostas, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro da síntese de suas razões, quando lhe será 

concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais 

licitantes intimadas para apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo 

da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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7.6. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante ou da apresentação das razões do recurso, de que 

dispõe o subitem anterior, importará na preclusão dessa fase processual e o julgamento do(s) objeto(s) da 

licitação à vencedora, pela Comissão Especial de Licitações, seguindo-se a adjudicação e a homologação pela 

autoridade competente. 

 

7.7. Os recursos interpostos contra as decisões da Comissão Especial de Licitações deverão ser dirigidos à 

FUNCABES, dentro do prazo legal, e protocolados no endereço indicado no preâmbulo deste edital.  

 

7.8. Os recursos terão efeito suspensivo, ou seja, o prazo de validade das propostas será interrompido até que 

haja uma decisão e só então voltará a ser contado. 

 

7.9. Os recursos serão analisados previamente pela diretoria executiva que poderá reconsiderar a decisão 

adotada pela Comissão Especial de Licitações, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; ou, nesse mesmo prazo, fazê-

los subir, devidamente instruído, para análise da jurídica e decisão da Presidente, também em 05 (cinco) dias 

úteis, contados do recebimento do recurso. 

 

7.10. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

7.11. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente fará 

a adjudicação do(s) objeto(s) da licitação à(s) licitante(s) vencedora(s) e homologará o procedimento. 

 

 

08. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

8.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 02 (dois) anos, ou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de 

sua proposta, não assinar o contrato ou instrumento equivalente, não entregar documentação exigida para o 

certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação, não 

mantiver a proposta, lance ou oferta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, sendo-lhe assegurada a defesa prévia. 

 

8.2. As demais sanções administrativas referente a execução contratual estão dispostas no Anexo III. 

 

 

09. DA CONTRATAÇÃO 

 

9.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a celebração de termo de contrato, 

cuja minuta integra este edital como Anexo III, e não poderá ser objeto de subcontratação. 

 

9.2. A adjudicatária deverá assinar o contrato relativo ao objeto adjudicado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da publicação da homologação. 

 

9.2.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, caracterizará o 

descumprimento da obrigação assumida, considerando-se decaído seu direito de vencedor e sujeitando-

o à penalidade prevista no item 8.1. 
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9.2.2. É facultado à FUNCABES, na hipótese de recusa da licitante vencedora em assinar o contrato, 

convocar para contratação, em sessão pública, as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de 

classificação. 

 

9.2.3. Não serão apenadas as licitantes convocadas na forma do subitem 9.2.2. supra que não 

concordarem em celebrar o contrato. 

 

9.3. O prazo de vigência da concessão é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o 

limite máximo de 60 (sessenta) meses, a critério exclusivo da FUNCABES. 

 

 

10. DO PAGAMENTO 

 

10.1. O pagamento deverá ser efetuado conforme instrumento contratual, Anexo III. 

 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE E DA CONCESSIONÁRIA 

 

11.1. Conforme instrumento contratual, Anexo III. 

 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO 

 

12.1. Conforme instrumento contratual, Anexo III. 

 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1. A apresentação dos envelopes 01 e 02 implicará a plena aceitação, por parte da empresa, de todas as 

cláusulas contidas neste edital, não cabendo posteriormente qualquer recusa ou inobservância nos termos do 

parágrafo 2º, artigo 41, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

13.2. Somente os representantes legalmente constituídos e habilitados das empresas licitantes terão direito a 

usar da palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar as atas. 

 

13.3. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração, poderá representar mais de 

uma empresa nesta Licitação. 

 

13.4. Uma vez iniciada a reunião de trabalho não serão admitidas quaisquer retificações ou modificações nas 

propostas, nem permitida a participação de proponentes retardatários. 

 

13.5. Em decorrência de caso fortuito ou força maior, caso não haja expediente na FUNCABES nas datas 

estabelecidas neste edital, o respectivo ato ficará automaticamente transferido para o primeiro dia útil 

subsequente, obedecidos horário e local indicados. 

 

13.6. A ciência da habilitação, bem como da classificação, adjudicação e homologação e outros atos inerentes a 
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esta licitação serão dadas aos licitantes pela FUNCABES, no endereço constante do preâmbulo deste edital, via 

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo ou ainda pelo site da FUNCABES (www.funcabes.com.br). 

 

13.7. Os envelopes 02 (proposta comercial) dos licitantes inabilitados ficarão à disposição de seus 

representantes, na FUNCABES, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da abertura dos 

envelopes nº 01 (habilitação) ou, ainda, caso haja a apresentação de recursos, a contar da data da 

comunicação de sua denegação. 

 

13.8. O Conselho de curadores da FUNCABES poderá propor a anulação ou revogação da presente licitação, 

sem que caiba aos licitantes indenização ou vantagens a qualquer título. 

 

13.9. Outras informações poderão ser obtidas junto à Comissão Especial de Licitações, na Avenida Nove de 

Julho, nº 245 – Centro - Taubaté, ou pelos telefones (12) 3633-3855, 3632-2550. 

 

13.10. As questões formuladas, bem como as respostas de interesse geral, serão divulgadas para todos que 

retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo quanto à identificação da empresa consulente, sendo a mesma 

realizada por meio do site oficial da Fundação (www.funcabes.com.br). 

 

13.11. Toda comunicação oficial dar-se-á pelo “site” www.funcabes.com.br e por publicação nos veículos 

oficiais, nos termos da legislação vigente. 

 

13.12. As respostas às consultas formuladas serão divulgadas no site da FUNCABES (www.funcabes.com.br), 

podendo a Comissão utilizar-se de meios eletrônicos (funcabes@uol.com.br). 

  

 

Taubaté, 30 de setembro de 2019. 

 

 

 

Prof.ª Ma. Marlene Ferreira Santiago 

Presidente da Comissão Especial de Licitações 

 

 

http://www.funcabes.com.br/
http://(www.funcabes.com.br/
mailto:funcabes@uol.com.br
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL, A TÍTULO ONEROSO, SITUADO À RUA BARÃO DA PEDRA 

NEGRA Nº 471, PARA FINS COMERCIAIS 

 

*(01) Objeto 

 

Concessão de uso de imóvel, a título oneroso, terreno sem benfeitorias, situado à Rua Barão da Pedra Negra, 

nº 471, Centro, Taubaté/SP, de propriedade da FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ – FUNCABES, para fins comerciais. 

 

Não será admitida, ainda que disfarçada sob a denominação de comercial, a utilização do imóvel para fim 

residencial. 

 

*(02) Motivação 

 

A concessão onerosa do terreno, de propriedade da FUNCABES, é necessária para manter a manutenção da 

área e o recebimento de receita neste momento de crise econômica, que ora enfrenta o país e a região, até a 

conclusão do processo de alienação do imóvel. 

 

*(03) Especificações técnicas 

 

Endereço do Imóvel: Rua Barão da Pedra Negra, nº 471, Centro, Taubaté/SP 

Matrícula do Imóvel nº 51.058 

Inscrição Cadastral/BC: 12.014.029.001 

Área Terreno: 313,50 m² 

 

*(04) Prazo, local e condições de entrega ou execução 

 

Outorgar pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir do 1º dia útil subsequente da assinatura do 

contrato, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, a critério 

exclusivo da FUNCABES. 

 

*(05) Responsável pela fiscalização, telefone e e-mail 

 

Marcelo Marcondes de Freitas Garcia, Chefe da Secretaria da FUNCABES, sito à Av. Nove de Julho 245, Centro, 

Taubaté/SP, (12) 3633-3855, e-mail: funcabes@uol.com.br. 

 

06) Condições e prazos de pagamento 

 

O pagamento da contraprestação pecuniária deverá ocorrer até o dia 10 (dez) de cada mês, por meio de boleto 

bancário à FUNCABES, após deverá incidir o acréscimo de 2% de multa, 1% de juros ao mês e correção 

monetária pelo índice IGP-M (FGV). 
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O atraso no recolhimento das mensalidades poderá também implicar a rescisão da concessão, e ainda acarretar 

a Concessionária as penalidades administrativas. 

 

O valor da contraprestação pecuniária, após os primeiros 12 (meses), será reajustado anualmente 

pela FUNCABES, de acordo com o índice IGP-M (FGV), apurado no período, tendo como “data base” o 

dia de celebração do contrato. 

 

*(07) Critério de avaliação das propostas 

 

Melhor oferta. 

 

(08) Valor Mensal Mínimo 

 

R$ 4.000,00/Mês, conforme laudo técnico imobiliário. 

 

 

Prof.ª Ma. Maria Angela Petrini 

Diretora Presidente da FUNCABES 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

CONCORRÊNCIA Nº 001/19 

PROCESSO FUNCABES: Nº 009/19 

 

Apresentamos nossa proposta de preço, em 1 (uma) via, para Concessão de uso, a título oneroso, 

do imóvel situado à Rua Barão da Pedra Negra, nº 471, Centro, Taubaté/SP, de propriedade da 

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté - FUNCABES, conforme 

especificações constantes dos Anexos I, II e IV que integram o presente EDITAL, consistindo no 

seguinte: 

 

I) O valor total para o item é de R$ ________________ 

(.........................................................................................). 

 

II) O prazo de validade de nossa proposta é de ___ (_____) dias corridos, obedecido o prazo mínimo do 

subitem 5.1.2. do Edital; 

 

III) Declaramos que no preço apresentado estão ainda incluídos: 

 

a - os valores de materiais, matérias-primas, mão-de-obra e afins fornecidos, acrescidos de todos os 

respectivos encargos sociais; 

b - taxa de administração, emolumentos, quaisquer despesas operacionais e outros encargos; 

c - todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, bem como 

demais encargos, se exigidos na forma da lei. 

d - despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; 

e - quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, enfim, todos os componentes de custo dos produtos, 

necessários à perfeita satisfação do objeto deste Edital, até o Recebimento Definitivo, inclusive o prazo de 

garantia, de acordo com o estabelecido no Edital. 

 

IV) Declaramos ainda conhecer integralmente os termos do presente Edital e seus respectivos Anexos, aos 

quais nos sujeitamos; 

 

V) Dados da empresa: CNPJ empresa nº ......................../......................-...........Inscrição 

Estadual nº......................Estado ............................Inscrição Municipal 

nº.....Município.....................................Endereço....................................................................................

...........................................................CEP..........................Telefone............................................Fax....

................................... nº........................  

 

Item Descrição Valor Mensal 

01 

Concessão de Uso de imóvel, a título oneroso, terreno sem 
benfeitorias, situado à Rua Barão da Pedra Negra, nº 471, Centro, 
Taubaté/SP, Matrícula do Imóvel nº 51.058, Inscrição 
Cadastral/BC: 12.014.029.001, Área Total: 313,50 m², conforme 
especificações contidas no Edital e seus anexos. 

R$ ___________ 
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VI) Dados do responsável pela assinatura do contrato: 

Nome completo:______________; Cargo:______________; RG nº  ______________; CPF/MF 

nº____________; E-mail Institucional: ____________; E-mail Pessoal: _________.  

 

________________, __________ de ____________ de ____________ 

 

___________________________________ 

 

(Nome Legível) 

 

OBSERVAÇÕES: 

1) Esta Proposta Comercial (Anexo) poderá ser preenchida pelo licitante e colocada no Envelope PROPOSTA, 
bastando que seja aposto nesta o carimbo do licitante. Poderá, ainda, ser apresentada em papel timbrado da 
empresa no formato deste Anexo. 

 
2) A Proposta Comercial deve ser assinada pelo(s) sócio(s) com poderes de gerência ou procurador, desde que 
admitido no ato constitutivo da empresa. É necessária a comprovação de tais poderes através da apresentação 
do ato constitutivo e, se for o caso, da procuração. Verificar ainda, pelo ato constitutivo, se basta uma 
assinatura ou se são necessárias duas ou mais. 
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ANEXO III 

MINUTA DO TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº 001/19 

 

 

Processo:  FUNCABES - 008/19 

Regência:  Artigo 23, § 3º, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

Licitação:  Concorrência Pública nº 0001/19 

Objeto: Concessão de uso de imóvel, a título oneroso, terreno sem benfeitorias, situado à Rua Barão da Pedra 

Negra, nº 471, Centro, Taubaté/SP 

Valor Total:  R$ ___________ 

Vigência:   12 meses. 

 

A FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, é uma 

fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, dotada de 

patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, neste ato, representada pela Diretora-Presidente 

Prof.ª Ma. Maria Angela Petrini, doravante denominada simplesmente CONCEDENTE, outorga concessão de 

uso, a título oneroso, a empresa ______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______________, 

Inscrição Estadual nº ______________, Inscrição Municipal nº ______________, neste ato, representada pelo 

____________, portador do RG nº ________, inscrito no CPF sob o nº ________, doravante denominada 

CONCESSIONÁRIA, representante legal da adjudicatária do objeto da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/19, 

de que trata o Processo FUNCABES - 009/19, homologado pela Secretaria da FUNCABES, publicada na 

Imprensa Oficial aos _____ / ______ / _____, têm entre si justo e contratado, nos termos do que determinam 

a Lei Federal n° 8.666/93, com alterações e obedecidas às disposições contidas no Edital e seus Anexos, e do 

Termo de Referência, os quais se vinculam ao presente termo, o que se segue: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O presente instrumento tem por objeto a concessão de uso de imóvel, a título oneroso, terreno sem 

benfeitorias, situado à Rua Barão da Pedra Negra, nº 471, Centro, Taubaté/SP, de propriedade da 

CONCEDENTE, para fins comerciais. 

 

1.2. Não será admitida, ainda que disfarçada sob a denominação de comercial, a utilização do imóvel para fim 

residencial. 

 

CLAUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA  

 

2.1. O prazo de vigência da presente concessão é de 12 (doze) meses, a contar do 1º dia útil subsequente da 

assinatura da concessão, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite máximo de 60 (sessenta) 

meses, a critério exclusivo da CONCEDENTE. 

 

CLAUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO  

 

3.1. O pagamento da contraprestação pecuniária deverá ocorrer até o dia 10 (dez) de cada mês, por meio de 

boleto bancário, após o vencimento deverá incidir o acréscimo de 2% de multa, 1% de juros ao mês e correção 

monetária pelo índice IGP-M (FGV), além das sanções previstas na clausula sexta. 

 

3.2. O atraso no recolhimento das mensalidades poderá também implicar a rescisão unilateral da presente 
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concessão, e ainda acarretar a CONCESSIONÁRIA as penalidades administrativas. 

 

3.3. O valor da contraprestação pecuniária, após os primeiros 12 (meses), será reajustado anualmente pela 

FUNCABES, de acordo com o índice IGP-M (FGV), apurado no período, tendo como “data base” a celebração do 

contrato. 

 

CLAUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

 

4.1. São obrigações da CONCESSIONÁRIA, além de outras fixadas neste contrato, no Edital e seus Anexos, as 

seguintes: 

 

a) submeter à apreciação e à aprovação da concedente qualquer construção ou alteração física do imóvel, 

considerado para tal efeito como um todo, seja para aumentar, seja para diminuir sua área útil; 

 

b) a obter alvará da Prefeitura Municipal para a execução das obras aprovadas pela Concedente; 

 

c) entregar o imóvel, findo o prazo da concessão ou a prorrogação final deste, independentemente de qualquer 

medida extrajudicial ou judicial da concedente; 

 

d) zelar pela conservação do imóvel concedido, realizando, sob sua inteira responsabilidade, tanto técnica como 

financeira, serviços ou obras de reparo, quando necessários; 

 

e) pagar pontualmente a contraprestação pecuniária, sendo o valor inicial conforme ofertado em sua proposta 

comercial e os subsequentes, e posteriormente o valor resultante da revisão anual, de acordo com o índice IGP-

M (FGV), apurado no período, tendo como “data base” a celebração do contrato; 

 

f) facilitar, por todos os meios, a fiscalização das obras pelo setor competente da concedente e vistoria 

periódica tendente a verificar a boa manutenção do imóvel; 

 

g) contratar seguro contra incêndio e outros riscos, no sentido de proteger o imóvel concedido em uso, se for o 

caso, em atendimento a vigente legislação; 

  

h) responder por danos eventualmente causados a terceiros (pessoas ou bens) durante o prazo de concessão, 

sem pretensão de direito de regresso, relativamente à CONCEDENTE; 

 

i) apresentar, antes do início das obras a correspondente ART; 

 

j) registrar no I.N.S.S., se necessário, para os devidos fins previdenciários, as obras de reforma, respondendo 

pelas despesas daí decorrentes; 

 

k) realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações elétricas, hidráulicas 

e rede interna de esgoto. 

 

l) restituir o imóvel, finda a concessão, em perfeito estado de conservação, com aprovação no laudo de vistoria 

de entrega a ser aferida pela CONCEDENTE. 

 

4.2. Fica estabelecido que em hipótese alguma a CONCEDENTE irá restituir os valores gastos pela 

CONCESSIONÁRIA no tocante à realização de obras ou serviços de engenharia, tampouco irá deduzir dos 

valores que tem a receber quaisquer benfeitorias realizadas no imóvel. 
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CLAUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 

 

5.1. São obrigações da CONCEDENTE, além de outras fixadas neste contrato, no Edital e seus Anexos, as 

seguintes; 

 

a) fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio qualquer ocorrência havida que esteja em 

desacordo com os termos da proposta comercial ou do instrumento contratual, determinando, em decorrência 

disto, o que for necessário à regularização das falhas observadas. 

 

b) fornecer todas as informações, esclarecimentos e as condições necessárias à plena execução do ajuste. 

 

c) acompanhar a execução das obras e serviços nos projetos aprovados, de alteração da área construída, 

atestando, etapa por etapa, sua conformidade com os relatórios e plano apresentado pela Concedente. 

 

CLAUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

6.1. A CONCEDENTE poderá aplicar à CONCESSIONÁRIA, garantida a prévia e ampla defesa, sem prejuízo das 

sanções definidas pela Lei Federal nº 8.666/93, as seguintes sanções administrativas: 

 

a) A Concessionária não efetuando o pagamento da contraprestação em dia sofrerá multa de 2% (dois por 

cento do valor devido), juros de 1% (um por cento) ao mês, e, ainda, incidência de correção monetária, e o 

disposto na alínea b. 

 

b) O atraso no recolhimento de duas mensalidades poderá também implicará na rescisão unilateral imediata da 

Concessão de Uso e na retomada da área, podendo, ainda, implicar à Concessionária inadimplente as 

penalidades previstas na alínea “a” e “c”. 

 

c) O inadimplemento parcial ou total do ajuste dentro dos prazos estabelecidos, além da rescisão unilateral, 

acarretará à concessionária contratada multa de 20% (vinte por cento) do valor total do ajuste, observando-se 

a proporcionalidade de parte do contrato cumprido, quando se tratar de inexecução parcial e sem prejuízo, em 

qualquer caso, das penalidades previstas neste instrumento. 

 

d) No caso de reincidência em irregularidades na execução do objeto por três vezes, a Concedente poderá 

considerar caracterizada a inexecução e rescindir o ajuste, sem prejuízo da multa estipulada na alínea “c” da 

presente clausula; 

 

e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo de 02 (dois) anos, por inexecução do contrato total ou parcial, neste último caso quando a falta acarretar 

significativo prejuízo ao objeto contratado; 

 

f) 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 autoridade que aplicou a 

sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 

sanção, aplicada com base no inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, por inexecução total do 

contrato ou por apresentar informação e/ou documentos falsos. 

 

g) As multas deverão ser recolhidas pela CONCESSIONÁRIA, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento da notificação emitida pela CONCEDENTE. 
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h) Para as penalidades previstas, será garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, que será dirigida 

para análise e parecer da Douta Procuradoria Jurídica. 

 

i) As penalidades serão obrigatoriamente registradas em autos próprios, e no caso de suspensão de licitar, a 

licitante deverá ser descredenciada, por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das 

demais cominações legais 

 

j) As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente 

justificada e comprovada, a juízo da Administração. 

 

CLAUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

 

7.1. O presente termo de concessão de uso poderá ser rescindido verificadas as ocorrências estabelecidas no 

ato convocatório ou unilateralmente pela CONCEDENTE, nos seguintes casos: 

 

a) Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, observadas 

as disposições deste ajuste; 

 

b) Atraso injustificado dos pagamentos da contraprestação mensal; 

 

c) Paralisação da execução desta concessão de uso, sem justa causa e prévia comunicação à CONCEDENTE; 

 

d) Associação, fusão, cisão ou incorporação, da CONCESSIONÁRIA, desde que não comunicada de imediato à 

CONCEDENTE, a qual poderá ou não anuir com a continuidade desta concessão; 

 

e) Decretação de falência ou insolvência civil; 

 

f) Dissolução da sociedade; 

 

g) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução desta 

concessão de uso, desde que não comunicado à CONCEDENTE, a qual poderá anuir ou não com a continuidade 

deste instrumento. 

 

CLAUSULA OITAVA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

8.1. No correr da concessão, todas as benfeitorias, acréscimos, adaptações, melhoramentos e edificações, 

somente serão executadas mediante plano proposto pela CONCESSIONÁRIA e aprovado pela CONCEDENTE, se 

for o caso, também pela Prefeitura Municipal de Taubaté, remetendo a CONCEDENTE cópia de toda 

documentação pertinente. 

 

8.2. Findo o prazo da concessão ou se rescindida amigável ou unilateralmente a concessão de uso, o imóvel 

será entregue à CONCEDENTE, com todas as benfeitorias, acréscimos, adaptações, melhoramentos e 

edificações que, no curso da concessão forem executados pela concessionária, que a ele se incorporarão, 

independentemente de indenização.  

 

8.3. Ocorrendo a falência da Concessionária, poderá a Concedente dar como rescindido o contrato de concessão 

de uso, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial ou de ação judicial, reintegrando-se 

incontinenti na posse do imóvel.  
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8.4. Não será permitida sub-rogação dos direitos decorrentes da concessão de uso; 

 

8.5.  Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e seguro, inclusive aqueles 

relativos a impostos e taxas, são de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, bem como despesas e 

obrigações financeiras de qualquer natureza, despesas operacionais, mão-de-obra, inclusive horas extras e 

adicionais noturnos de profissionais, auxílio alimentação, auxílio transporte e transporte local, sendo que sua 

inadimplência, com relação a tais encargos, não transfere à CONCEDENTE o ônus pelo seu pagamento. 

 

8.6. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da concessão deverão ser prontamente atendidas 

pela CONCESSIONÁRIA, dentro do prazo solicitado, sob pena de aplicação de multa. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO  

 

9.1. A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada pelos setores requisitantes, da 

CONCEDENTE, a qual anotará em registro próprio qualquer ocorrência havida que esteja em desacordo com os 

termos do Termo de Referência ou deste instrumento contratual, determinando, em decorrência disto, o que for 

necessário à regularização das falhas observadas. 

 

9.1.1. A execução do objeto será acompanhada pelo funcionário Marcelo Marcondes de Freitas Garcia, 

Chefe de Secretaria da FUNCABES, sito à Av. Nove de Julho, 245, Taubaté/SP, (12) 3633-3855, e-mail: 

funcabes@uol.com.br 

 

9.1.2. A fiscalização da execução do objeto pela CONCEDENTE não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONCESSIONÁRIA pela inobservância de qualquer obrigação assumida.  

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 

10.1. O Foro deste Contrato é a Comarca de Taubaté, do Estado de São Paulo.  

 

 

Para firmeza e validade do que ora se estabelece, foi lavrado este Termo, em 02 (duas) vias, o qual lido e 

achado conforme pelas partes.  

 

 

 

Taubaté, ____ de ___________ de 2019. 

 

 

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

CONCEDENTE 

 

 

 

CONCESSIONÁRIA 

 

 

 
 
TESTEMUNHA 01    TESTEMUNHA 02 
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ANEXO IV 
CONCORRÊNCIA Nº 001/19 

PROCESSO FUNCABES: Nº 009/19 
 

 
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
 
 
A empresa ___________, sediada na Rua (Av., Al., etc.) _________, cidade ____, estado ____, inscrita no  
CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário)_________, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, DECLARA, sob as 
penas da Lei e, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal 8.666/93, que essa se encontra em 
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso III, do 
artigo 7º da Constituição Federal. 
 
 
Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaração. 

 
________________________________________ 
Local e data 
 
________________________________________ 
Nome e identidade do declarante 
 
OBS.:  
 
1 - ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER INSERIDO NO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, e estar 
acompanhado de exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e suas 
alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartório ou publicado - 
conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante 
legal da empresa, documentos estes que ficarão retidos nos autos. 
2 - A apresentação do contrato social - como acima identificado, juntamente com o Anexo IV - Credenciamento, 
no início dos trabalhos, dispensa nova apresentação do mesmo documento. 
 
 

 
 


