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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017  
 

O Fundo Previdenciário de Muriaé – Muriaé-Prev, com sede na Avenida 
Kubistscheck, nº 601, bairro Centro, Muriaé-MG, inscrita no CNPJ sob o no 
10.935.438/0001-15, por meio do Presidente do Muriaé-Prev, Antônio José Pereira 
de Oliveira e do Presidente da Comissão de Licitações Alessandro Rodrigues 
Campos e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 006/2017, de 
11/01/2017, no uso de suas atribuições legais, e na forma determinada pela Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações subseqüentes, Decreto 
Municipal nº 2.890/05 e Decreto Municipal nº 3.100/2006, torna público na data, 

horário e local abaixo indicados, que fará realizar licitação na modalidade de 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, TIPO MELHOR OFERTA, conforme descrito neste Edital 

e seus Anexos, tornando público a abertura do Processo Licitatório nº 005/2017, 
modalidade Concorrência Pública nº 001/2017 sob a forma de concessão 
remunerada de uso de bens públicos: duas (02) salas e seus respectivos 
equipamentos, conforme abaixo descrito. 
 
Data, horário e local para início da sessão pública: 

 
Fundo Previdenciário de Muriaé – Muriaé-Prev 
Endereço: Avenida Juscelino Kubitscheck, 601, Centro, Muriaé, MG, CEP: 
36.880-000 
Data: 14/07/2017 
Horário: 14:00 hs. (quatorze horas) – horário de Brasília 
 
Os interessados poderão obter cópia do edital, no endereço supra citado, no horário 
de seu normal expediente, ou através do site : www.muriaeprev.com.br, tudo nos 
termos e condições constantes deste Edital. 
 
1 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
 
1.1 CONCESSÃO REMUNERADA DE USO, de espaços públicos: duas (02) 

salas comerciais (217/219), localizadas no Edifício Top Center, nº 15 – 
Centro, Muriaé – MG., para exploração individualizada ou conjunta com 
finalidades exclusivamente comerciais, exercício de atividades de profissionais 
liberais, autônomos e ou de prestação de serviços. 
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1.2 CONCESSÃO DE USO 

ITENS QUANT. UNID. DESCRIÇÃO 

2 12 Meses QTDE 

CONCESSÃO REMUNERADA DE USO, de espaços públicos: 
duas (02) salas comerciais (217/219)  localizadas no 
Edifício Top Center, nº 15 – Centro, Muriaé – MG., para 

exploração individualizada ou conjunta com finalidades 

exclusivamente comerciais, exercício de atividades de 

profissionais liberais, autônomos e ou de prestação de serviços. 

VALOR MÉDIO ESTIMADO: valor INDIVIDUAL médio mínimo POR SALA estimado 
para o concessão no período de 12 meses é de R$ 5.280,00 – mensal de R$ 440,00. 

 
2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 - Poderão participar desta licitação os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, 
que atuem nos ramos de atividade profissional pertinentes ao objeto da presente 
contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital. 
 
3 - DO PRAZO, DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO DA CONCESSÃO 
 
3.1 Fica estabelecido desde logo que o prazo da concessão será de 12 (doze) meses, 
prorrogável por iguais e sucessivos períodos, nos termos e nos limites estabelecidos 
no art. 57, II da Lei Federal 8.666/93 e conforme preço médio de referência do 
mercado vigente, fixado sob o preço mínimo mensal individual por sala, a ser 
pago pela concessão de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) por sala 
individual. 
 
3.2 - O valor será reajustado a cada período de 12 (doze) meses pelo índice 
acumulado do IGPM ou outro que vier a substituí-lo. 
 
3.3 - A renovação estará condicionada a: 
a - não inadimplência das prestações mensais; 
b - estar em dia com as taxas municipais; 
c - manutenção e zelo do espaço utilizado; 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO: 
 
4.1 - Cumprir fielmente o contrato firmado; 
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4.2 - Devolver todos os bens quando cedidos pela Concedente, vinculados à 
prestação de serviços, no término do prazo contratual; 
 
4.3 - Manter o espaço devidamente aparelhado para prestação dos serviços, objeto 
desta licitação; 
 
4.4 Comercializar exclusivamente os serviços especificados no Edital, sendo 
proibida a comercialização de quaisquer outros produtos que não estejam 
relacionados ao objeto da Concorrência. 
 
4.5 - Arcar com todas as despesas tributárias e de condomínio, bem como as de 
manutenção das salas, como gastos decorrentes com consumo de água, luz, dmais 
tributos, linha telefônica, esgoto, limpeza, segurança, e contratação de funcionários 
para atendimento 24 (vinte e quatro) horas; 
 
4.6 - Assumir integralmente todas as despesas decorrentes de pessoal, encargos 
sociais e fiscais surgidas a partir da exploração do espaço, objeto desta licitação, não 
podendo ser responsabilizada a Concedente por qualquer ônus desta natureza; 
 
4.7 - Reparar a suas expensas, no total ou em parte, a critério da Concedente, todo e 
qualquer dano causado a bens e/ou imóvel objeto desta concessão; 
 
4.8 - O Concessionário é o único responsável por qualquer acidente ou dano que 
venha a ocorrer no âmbito do espaço cedido envolvendo pessoas e/ou bens. 
 
4.9 - Obedecer ao que determina a lei; 
 
4.10 - Não poderá o CONCESSIONÁRIO fazer construção, transformações no 
imóvel cedido, ou introduzir modificações no mesmo, sem que haja prévia e 
expressa anuência por escrito do Fundo Previdenciário de Muriaé - Muriaé-Prev, 
uma vez autorizadas ficarão incorporadas automaticamente ao prédio, não cabendo 
por elas qualquer indenização ou direito de retenção, de conformidade com o 
previsto no Código Civil/2002; 
 
4.11 - Entregar as chaves do(s) imóvel(is) ao término do contrato, mediante exibição 
ao Fundo Previdenciário de Muriaé - Muriaé-Prev dos comprovantes de quitação 
das despesas e encargos da cessão referida nos subitens anteriores, inclusive corte 
final de luz, água, telefone, quitação de condomínio e tributos, e outros; 
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4.12 - Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas de serviços,  
encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas referentes à comercialização dos 
produtos e serviços objeto da Licitação, em conformidade e obediência à legislação 
pertinente; 
 
4.13 - Responsabilizar-se pela conservação do imóvel, inclusive, por quaisquer 
acidentes ou danos causados a pessoas ou coisas verificadas no recinto do espaço 
cedido, praticado pelo Concessionário, por seus empregados ou por terceiros; 
 
4.14 -  Garantir a Incolumidade e integridade física do imóvel locado, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade a guarda e conservação do mesmo, bem como de todas 
suas benfeitorias. Caberá ao Concessionário a reparação às suas expensas, de 
qualquer dano ao imóvel pelo uso normal, ou advindo de motivos de força maior ou 
caso fortuito; 
 
5 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE: 
 
5.1 O Fundo Previdenciário de Muriaé - Muriaé-Prev será responsável pela 
fiscalização dos serviços objeto do contrato. 
 
6 - DA PROPOSTA: 
 
6.1 - A proposta deverá ser redigida em língua nacional, sem entrelinhas, rasuras ou 
emendas, em uma via legível, com todas as páginas rubricadas pelo proponente, 
além de apresentar no mínimo os seguintes elementos: 
 
a) nome e sede, ou domicílio do proponente; 
 
b) preço mensal oferecido pela concessão, quantificado em reais, o qual não poderá 
ser inferior ao valor mínimo estabelecido no item 2 (dois) deste edital, inexistindo 
limite máximo de oferta; 
 
c) declaração do proponente de que concorda com todos os termos deste edital, 
e assume inteira responsabilidade pelo bem objeto desta concessão, seu regular 
funcionamento enquanto se mantiver o ajuste com o Fundo Previdenciário de 
Muriaé - Muriaé-Prev, e devolução imediata dele ao termo do pacto, em idênticas 
condições as quais ora recebe; 
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d) prazo de validade da proposta de preço, que não poderá ser inferior a 60 dias, 
contados a partir da data de sua abertura; prazo este que será considerado mesmo 
que não expresso na proposta; 
 
e) declaração no sentido de que concorda com a eventual exigência de garantias 
suplementares pelo Fundo Previdenciário de Muriaé - Muriaé-Prev, assim como 
com a fiscalização das suas atividades pelo mesmo no decorrer da concessão; 
 
7 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO: 
 
7.1 - A documentação deverá ser apresentada pelos concorrentes em cópia 
autenticada, e consistirá em: 
 
a) Se pessoa jurídica: ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com as 
alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de 
eleição de seus administradores atuais, ou ainda, registro comercial, no caso de 
empresa individual; 
a.1) Se pessoa física: registro profissional no órgão competente e ou RG e CPF. 
 
b) Se pessoa jurídica: prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda, emitida a menos de 3 (três) meses; 
 
c) Se pessoa física ou jurídica: prova de inscrição no cadastro municipal de 
contribuintes, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
d) Se pessoa física ou jurídica: prova de regularidade para com a Fazenda 
Federal, Estadual e Municipal, esta última do seu domicilio sede; 
 
e) Se pessoa jurídica: prova de regularidade relativa à Seguridade Social 
(INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
f) Se pessoa jurídica: certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor do foro da sede da pessoa jurídica, emitida a menos de 3 (três) meses; 
 
g) Se pessoa jurídica: prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, nos 
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termos do Título VII-A da Consolidação das leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 
h) Quando se tratar de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – PP 
autenticada pela Junta Comercial ou Cartório de Registros Especiais, ou declaração, 
firmada por contador, de que se enquadra como microempresa e/ou empresa de 
pequeno porte; – não será aceito documento impresso do site do Simples Nacional – 
Consulta Optantes. 
 
7.2 Os documentos do item 7.1 poderão ser apresentados em original, por cópia 
autenticada por tabelião ou por funcionário do Fundo Previdenciário de Muriaé - 
Muriaé-Prev,  mediante comprovação com o original. 
 
8 – DAS MICRO EMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 
 
8.1 A microempresa e/ou empresa de pequeno porte, que possuir restrição em 
qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos nas alíneas d-e do item 6 
deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 
documentação, que comprove a sua regularidade, em dois dias úteis. 
 
8.2 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa e/ou 
empresa de pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que 
apresentem alguma restrição. 
 
8.3 O prazo de que trata o item 7.1 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, a critério do Fundo Previdenciário de Muriaé - Muriaé-Prev, desde que 
seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 
 
9 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 
 
9.1 Os licitantes deverão apresentar dois envelopes, um contendo os 
DOCUMENTOS pertinentes ao proponente e outro com a PROPOSTA para a 
obtenção da concessão, no Setor de Licitações do Fundo Previdenciário de 
Muriaé - Muriaé-Prev, sito à Avenida Kubistscheck, nº 601 - Centro,  Muriaé – 
MG. 
 
9.2 - Os envelopes deverão conter, no anverso externo, o seguinte: 
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 AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL Nº001/2017 - DATA: 14/07/2017  

ENVELOPE N.1 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE) 

 
AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL Nº001/2017 - DATA: 14/07/2017  
ENVELOPE N.2 – PROPOSTA 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE) 
  

10 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 
 

10.1 No dia e hora estabelecidos no preâmbulo deste Edital, em ato público, 
observar-se-á o seguinte procedimento: 
 
a) recebimento dos envelopes 1 e 2, nos moldes estatuídos neste edital; 
 
b) abertura dos envelopes contendo a documentação, que será rubricada por todos 
presentes ao ato; 
 
c) exame da documentação, com rejeição dos proponentes que apresentarem de 
maneira diversa do solicitado neste edital, ou de forma incompleta, caso em que os 
envelopes contendo as propostas lhes serão devolvidos fechados e rubricados pelos 
presentes, após o decurso do pertinente prazo recursal; 
 
d) abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, as 
quais serão por todos rubricadas; 
 
e) feitura de ata circunstanciada sobre o ocorrido, a qual será firmada por todos os 
membros da Comissão de Licitações, e por todos os proponentes, 
independentemente de terem sido habilitados ou não para concorrer; 
 
10.2 - O julgamento das propostas apresentadas será procedido pela Comissão de 
Licitações do Concedente, e será considerando vencedor da licitação o que oferecer 
o maior preço para o uso do objeto da licitação. 
 
10.3 - Em ocorrendo absoluta igualdade de condições nas propostas de dois ou mais 
proponentes, o desempate será através de sorteio entre os envolvidos, que serão 
regularmente notificados para acompanhá-lo, aberto ao público. 
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11 - DOS RECURSOS: 
 
11.1 - São cabíveis no caso, os recursos previstos na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho 
de 1993 e alterações subseqüentes. 
 
12 – DA FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO: 
 
12.1 - O Concedente, através do seu órgão fiscalizador, exercerá ampla e irrestrita 
fiscalização, objetivando assegurar a correta e adequada execução do contrato, 
considerados o edital e proposta, equipamentos utilizados e instalações, e tudo o 
mais necessário ou recomendável à perfeita execução da concessão. 
 
12.2 - Para tanto poderá determinar a substituição de tudo o que julgar necessário à 
preservação dos espaços públicos, sendo o Concessionário obrigado a cumprir 
quaisquer dessas determinações imediatamente, o que já aceita e responsabiliza-se a 
atender, às suas expensas exclusivas, respondendo, por todos os custos, despesas, 
encargos e demais acréscimos e onerações, sem direito a qualquer indenização, 
compensação ou perdas e danos. 
 
12.3 - A fiscalização não eximirá o Concessionário de quaisquer das obrigações 
assumidas, inclusive as hipóteses de eventual tolerância ou omissão, que não 
poderão ser opostas a qualquer tempo ou título com o fim de ilidir sua 
responsabilidade presente que a mesma se dá no exclusivo interesse público e 
perfeito cumprimento da concessão. 
 
13 – DO CONTRATO 
 
13.1 - Com o vencedor da licitação será firmado um contrato pelo período de 12 
(doze) meses, podendo prorrogável por iguais e sucessivos períodos, nos termos e 
nos limites estabelecidos no art. 57, II da Lei Federal 8.666/93 ou rescindido antes 
de seu término normal, conforme minuta de contrato Anexo II, a qual será 
consolidada com a respectiva proposta. 
 
 
14 - DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
14.1 – No interesse do Fundo Previdenciário de Muriaé - Muriaé-Prev, a 
presente licitação poderá ser anulada ou revogada no todo ou em parte, sem que, por 
este motivo, os licitantes tenham qualquer direito à reclamação ou indenização. 
 



                    
 

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV 

     CNPJ: 10.935.438/0001-15  
  Avenida Kubistscheck, nº 601 - Centro,  
              Muriaé – MG – CEP: 36880-000 

        Tel: (32) 3722 2321 – email: secretaria@muriaeprev.com.br 
 

14.2 - A inabilitação do licitante em qualquer fase do processo licitatório, implicará 
na automática perda do direito de participar da fase subseqüente. 
 
14.3 - Serão desconsideradas as propostas que deixarem de atender qualquer 
disposição deste edital, inadmitindo-se a qualquer tempo, e seja qual for a razão, a 
modificação ou substituição da proposta ou documento. 
 
14.4 - Iniciada a abertura dos envelopes dos participantes, não serão admitidos 
retardatários, nem tampouco concedidos mais prazo aos presentes, para 
complementação de proposta ou documentação. 
 
14.5 - Somente serão admitidos a rubricar propostas, documentos, e ata, assim como 
utilizar a palavra, reclamar ou recorrer, e eventualmente participar de sorteio para 
desempate, o próprio licitante, ou seu representante legal, devidamente credenciado. 
 
14.6 – Após esgotados todos os prazos para recurso, o Concedente, no prazo de 5 
(cinco) dias, convocará o vencedor para celebrar o contrato. 
 
14.7 – O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo 
mesmo período, desde que seja feito de forma motivada, e durante o transcurso do 
prazo nele constante. 
 
14.8 – Se dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, o Fundo 
Previdenciário de Muriaé - Muriaé-Prev poderá convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual 
prazo e condições impostas ao 1º classificado, ou então, revogar a licitação, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades previstas pelo artigo 81 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
14.9 – O pregoeiro, a Comissão de Licitações, bem como qualquer autoridade 
superior, podem em qualquer fase da licitação, promover diligências para esclarecer 
ou complementar a instrução do processo. 
 
14.10 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação, 
sempre com base na legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
14.11 – Integram o presente Edital: 
 
Anexo I – Minuta de Contrato 
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Anexo II – Relação de Bens pertencentes ao Fundo Previdenciário de Muriaé - 
Muriaé-Prev; 
 
15.12 – Outras informações relativas a presente licitação serão prestadas aos 
interessados no Fundo Previdenciário de Muriaé - Muriaé-Prev ou através do 
telefone (32) 3722-2321, no horário de expediente. 
 
Muriaé,  09 de junho de 2017. 
 
 
 

Antônio José Pereira de Oliveira 
Presidente do Muriaé-Prev 

 
 

Alessandro Rodrigues Campos 
Presidente da Comissão de Licitações 
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ANEXO I 

MINUTA DE CONTRATO 
CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 
 

Pelo presente instrumento, de um lado o Fundo Previdenciário de Muriaé - 
Muriaé-Prev, entidade jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-
Ministério da Fazenda sob o nº 10.935.438/0001-15, com sede à com sede à 
Avenida Juscelino Kubistscheck, 601 - Centro, Muriaé-MG, neste ato representada 
pelo Diretor Executivo Antônio José Pereira de Oliveira, brasileiro, casado, 
servidor público municipal, CPF 506.547.306-44, Carteira de Identidade M-
5204044, residente e domiciliado em Muriaé-MG, de conformidade com o Edital 
de Concorrência Pública nº 001/2017, Processo Licitatório nº 005/2017, 
doravante denominado simplesmente CONCEDENTE, e de outro lado, 
....................., pessoa física/jurídica de direito privado, com sede e ou domicílio 
............................, na cidade de ......................, MG, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob nº 
......................., doravante denominado(a) CONCESSIONÁRIO(A), neste ato 
representado(a) por Sr(a). ......................., têm justo e acertado o presente contrato, 
nos termos autorizadores da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e 
mediante as cláusulas que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
CONCESSÃO REMUNERADA DE USO, de espaços públicos: duas (02) salas 
para exploração com finalidades exclusivamente comerciais, exercício de atividades 
de profissionais liberais, autônomos e ou de prestação de serviços. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DO PAGAMENTO DA 
CONCESSÃO 
 
Pelo uso dos espaços púbicos conforme cláusula anterior, o CONCESSIONÁRIO 
pagará ao CONCEDENTE, o valor mensal de R$ ............... (........................), até o 
5º dia útil do mês subsequente ao vencido, sendo o valor reajustado a cada período 
de 12 (doze) meses pelo índice acumulado do IGPM ou outro que vier a substituí-lo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: 
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O valor devido no primeiro mês da concessão será pago proporcionalmente ao 
número de dias da efetiva concessão, ou seja, a partir do dia em que o 
CONCESSIONÁRIO assumir o objeto do contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 
 
§ 1º. O Concessionário responsabiliza-se integral e isoladamente por todos os 
encargos de manutenção do imóvel (luz, água, condomínio, telefone, internet, etc...), 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, cíveis, comerciais e tributários decorrentes das 
relações que empreender para o bom e fiel cumprimento das obrigações ora 
assumidos, dos contratos que firmar, dos empregados que mantiver, e tudo mais que 
com a sua atuação no local disser. Por outro lado, o Concedente, ainda que 
solidariamente demandado para algo adimplir, se não lograr sua exclusão da 
demanda por flagrante ilegitimidade passiva, tem plenamente assegurado direito de 
regresso contra o Concessionário, por tudo o que despender, incluindo custas 
processuais e honorários advocatícios. 
 
§ 2º. O Concessionário responsabiliza-se civil e criminalmente pela execução dos 
serviços, bem como pela qualidade deles, e pelo ressarcimento isolado e integral de 
todos os danos sofridos por empregados e/ou prepostos seus, e por terceiros, seja em 
razão do serviço e/ou de atos de seus subordinados, prepostos, contratados e/ou a si 
vinculados por qualquer forma; obriga-se ainda, pelo ressarcimento de todos os 
danos decorrentes de acidentes em razão de atos omissos ou comissos que lhe 
possam ser imputados. 
 
§ 3º. São obrigações da CONCESSIONÁRIA responsabilizar-se por: 
 
a) Cumprir fielmente o contrato firmado; 
 
b) Devolver todos os bens quando cedidos pela Concedente, vinculados à prestação 
de serviços, no término do prazo contratual; 
 
c) Manter o espaço devidamente aparelhado para prestação dos serviços, objeto do 
contrato; 
 
d) Explorar apenas as finalidades especificadas na cláusula primeira, sendo 
proibidas quaisquer utilidades que não estejam relacionadas ao objeto da 
Concorrência. 
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e) Arcar com todas as despesas de manutenção, como gastos decorrentes com 
consumo de água, luz, linha telefônica, condomínio, internet, TV a cabo, esgoto, 
limpeza e segurança; 
 
f) Assumir integralmente todas as despesas decorrentes de pessoal, encargos sociais 
e fiscais surgidas a partir da exploração do espaço, objeto desta licitação, não 
podendo ser responsabilizada a Concedente por qualquer ônus desta natureza; 
 
g) Reparar a suas expensas, no total ou em parte, a critério da Concedente, todo e 
qualquer dano causado a bens e/ou imóvel objeto desta concessão; 
 
h) O Concessionário é o único responsável por qualquer acidente ou dano que venha 
a ocorrer no âmbito do espaço cedido envolvendo pessoas e/ou bens. 
 
i) Obedecer ao que determina a lei; 
 
j) Não poderá o CONCESSIONÁRIO fazer construção, transformações no imóvel 
cedido, ou introduzir modificações no mesmo, sem que haja prévia e expressa 
anuência por escrito do Fundo Previdenciário de Muriaé – Muriaé-Prev, uma vez 
autorizadas ficarão incorporadas automaticamente ao prédio, não cabendo por elas 
qualquer indenização ou direito de retenção, de conformidade com o previsto no 
Código Civil/2002; 
 
l) Entregar as chaves do(s) imóvel(is) ao término do contrato, mediante exibição à 
Fundo Previdenciário de Muriaé – Muriaé-Prev dos comprovantes de quitação 
das despesas e encargos da cessão referida nos subitens anteriores, inclusive corte 
final de luz, água, telefone, e outros; 
 
m) Fica expressamente VEDADA a comercialização de bebidas alcoólicas e/ou 
substâncias tóxicas (cigarros e outros), dentro dos espaços, cedido, sob qualquer 
hipótese; 
 
n) Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas de serviços, 
encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas referentes à comercialização dos 
produtos e serviços objeto da Licitação, em conformidade e obediência à legislação 
pertinente; 
 
o) Responsabilizar-se pela vigilância, a guarda e conservação do imóvel, inclusive, 
por quaisquer acidentes ou danos causados a pessoas ou coisas verificadas no 



                    
 

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV 

     CNPJ: 10.935.438/0001-15  
  Avenida Kubistscheck, nº 601 - Centro,  
              Muriaé – MG – CEP: 36880-000 

        Tel: (32) 3722 2321 – email: secretaria@muriaeprev.com.br 
 

recinto do espaço cedido, praticado pelo Concessionário, por seus empregados ou 
por terceiros; 
 
p) Garantir a Incolumidade e integridade física do imóvel locado, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade a guarda e conservação do mesmo, bem como de todas 
suas benfeitorias. Caberá ao Concessionário a reparação às suas expensas, de 
qualquer dano ao imóvel pelo uso normal, ou advindo de motivos de força maior ou 
caso fortuito; 
 
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE 
 
4.1 - O CONCEDENTE ficará responsável por: 
 
a) disponibilizar o(s) espaço(s) objeto desse contrato, adequado e pronto para o uso; 
 
b) entregar instalações elétricas em perfeitas condições de funcionamento. 
 
4.2 - O Fundo Previdenciário de Muriaé – Muriaé-Prev será responsável pela 
fiscalização dos serviços objeto do contrato 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO 
 
O Concedente, através do seu órgão fiscalizador, exercerá ampla e irrestrita 
fiscalização, objetivando assegurar a correta e adequada execução do contrato, 
considerados o edital e proposta, equipamentos utilizados e instalações, e tudo o 
mais necessário ou recomendável à perfeita execução da concessão. 
 
§1º. Para tanto poderá determinar a substituição de tudo o que julgar necessário à 
preservação dos espaços públicos, sendo o Concessionário obrigado a cumprir 
quaisquer dessas determinações imediatamente, o que já aceita e responsabiliza-se a 
atender, às suas expensas exclusivas, respondendo, por todos os custos, despesas, 
encargos e demais acréscimos e onerações, sem direito a qualquer indenização, 
compensação ou perdas e danos. 
 
§2º. A fiscalização não eximirá o Concessionário de quaisquer das obrigações 
assumidas, inclusive as hipóteses de eventual tolerância ou omissão, que não 
poderão ser opostas a qualquer tempo ou título com o fim de ilidir sua 
responsabilidade presente que a mesma se dá no exclusivo interesse público e 
perfeito cumprimento da concessão. 
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CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO 
 
A concessão e o presente contrato serão pelo período de 12 (doze) meses 
prorrogável por iguais e sucessivos períodos, nos termos e nos limites estabelecidos 
no art. 57, II da Lei Federal 
8.666/93, podendo ser rescindido antes de seu término normal, justificadamente e 
mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES 
 
Constituem casos de penalidades e/ou rescisão de pleno direito do presente contrato, 
a infringência de qualquer cláusula e condição definida neste contrato e na lei que 
rege a matéria, especialmente nos seguintes casos: 
 
a) abandono do espaço ou manifesto descaso do CONCESSIONÁRIO pela 
conservação do mesmo; 
 
b) nos demais casos previstos no art.78 da Lei n§ 8.666/93. 
 
§ 1º. Pela infringência das cláusulas do contrato serão aplicadas ao 
CONCESSIONÁRIO as seguintes penalidades: 
 
a) o não pagamento do valor mensal de concessão até a data do vencimento sujeitará 
o CONCESSIONÁRIO ao pagamento de juros moratórios, desde já fixados em 1% 
(um por cento) ao mês, atualização monetária e multa de 10% (dez por cento), sem 
prejuízo de outras sanções; 
 
b) advertência por escrito, sempre que verificadas irregularidades na execução do 
contrato, e multa de até 20% (vinte por cento) em caso de reincidência; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
d) No caso de rescisão do presente termo de concessão, por opção ou culpa do 
concessionário, o mesmo pagará à concedente, multa equivalente ao  valor  de  03 
(três)  mensalidades   vigentes, sem  prejuízo  da  composição  de perdas e danos que 
em juízo [se necessária ação judicial] forem apurados, e quaisquer outros cabíveis e 
aplicáveis à espécie. A desapropriação, reintegração, desafetação, dação, permuta, 
doação, venda e etc., do imóvel por parte do concedente, não se enquadra em rescisão 
ou quebra de termo pactuado, inexistindo multa a ser paga por parte da concedente. 
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CLÁUSULA NONA: DA LEGISLAÇÃO QUE REGE O CONTRATO 
 
A presente concessão bem como o presente contrato regem-se, ainda, pela Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 2.890/05 e Decreto 
Municipal nº 3.100/2006, em todos os seus termos, aos quais serão aplicados, 
também, onde o contrato for omisso. 
 
CLÁUSULA DEZ: DO FORO 
 
Para dirimir eventuais questões relacionadas com o presente contrato, as partes 
elegem o Foro da Comarca de Muriaé (MG), com renúncia expressa dos demais. 
 
E, por estarem assim justas e pactuadas, as partes assinam o presente termo em 
quatro vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 
 
Muriaé (MG), ...................... de 2017. 
 
    ___________________________ 

Antônio José Pereira de Oliveira 
Muriaé-Prev 

CONCEDENTE 
 
 

__________________________ 
 

CONCESSIONÁRIO 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1................................................ 
 
2................................................ 


