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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº  001/2020 
  
 

De conformidade com a solicitação da Secretaria Municipal de 
Projetos e Obras, Serviços Públicos, Saneamento Básico e Meio Ambiente de Ipeúna, faço 
público, para conhecimento dos interessados, que acha-se aberto, a Concorrência Nº 001/2020, 
destinada à doação de terrenos com encargos e cláusula de reversão, a título de incentivo 
econômico, conforme especificações constantes neste Edital, pelo tipo MAIOR PONTUAÇÃO, 
regido pela Lei Federal Nº 8.666/93 e demais legislações expressa no item 3, deste Instrumento 
Convocatório. 

Os envelopes com a documentação e a proposta deverão ser 
protocolados no Setor de Protocolo desta Prefeitura, situado à Rua 1 nº 275 – térreo, Centro, 
Ipeúna/SP, até às 09h30 do dia 04 de março de 2020. 

O início da abertura dos envelopes será às 10h00 do dia 04 de março 
de 2020, no mesmo endereço acima citado, 1º andar – Sala de Licitações. 

 
 

1 - DO OBJETO 
 

1.1. Doação com encargos e cláusula de reversão do Imóvel: 
 
a) Lote Industrial n° 02, com área de 3.500,00 m², Matrícula N° 57.275 do 2º Oficial de 
Registro de Imóveis – Comarca de Rio Claro/SP, localizado no Mini Distrito Industrial III, a  
título de incentivo econômico. 
 
b) Lote Industrial n° 03, com área de 3.500,00 m², Matrícula N° 57.276 do 2º Oficial de 
Registro de Imóveis – Comarca de Rio Claro/SP, localizado no Mini Distrito Industrial III, a  
título de incentivo econômico. 
 
c) Lote Industrial n° 04, com área de 4.474,61 m², Matrícula N° 57.277 do 2º Oficial de 
Registro de Imóveis – Comarca de Rio Claro/SP, localizado no Mini Distrito Industrial III, a  
título de incentivo econômico. 
 
d) Lote Industrial n° 06, com área de 3.006,00 m², Matrícula N° 57.279 do 2º Oficial de 
Registro de Imóveis – Comarca de Rio Claro/SP, localizado no Mini Distrito Industrial III, a  
título de incentivo econômico. 
 
e) Lote Industrial n° 07, com área de 2.502,95 m², Matrícula N° 57.280 do 2º Oficial de 
Registro de Imóveis – Comarca de Rio Claro/SP, localizado no Mini Distrito Industrial III, a  
título de incentivo econômico. 
 
f) Lote Industrial n° 08, com área de 2.339,51 m², Matrícula N° 57.281 do 2º Oficial de Registro 
de Imóveis – Comarca de Rio Claro/SP, localizado no Mini Distrito Industrial III, a  título de 
incentivo econômico. 
 
1.1.1. O(s) imóvel(is), objeto deste Edital, deverá(ao) ser usado(s), exclusivamente, como 
estímulo à implantação de atividade nos ramos da indústria, conforme a Lei Municipal n. 975 de 
27 de outubro de 2011 e suas alterações. 
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1.1.2. O bem(ns) a ser(em) doado(s) encontra(m)-se a disposição dos interessados para 
verificação até o dia útil que antecede a data marcada para julgamento; no mesmo prazo, o 
proponente interessado deverá protocolar Proposta, instruído com os dados necessários para 
avaliação técnica a respeito do enquadramento do empreendimento nas disposições da Lei 975, 
de 27/10/2011 e suas alterações, indispensável à habilitação do interessado no presente certame. 

 
2 – DAS NORMAS GERAIS PARA RECEBER O BEM EM DOAÇÃO: 

 
2.1 - Os Proponentes interessados deverão apresentar no formulário da proposta, através de 
projetos simples, o tipo de empreendimento que pretende instalar sobre o imóvel objeto da 
licitação, descrevendo o bem desejado, com as seguintes definições: 
 
2.1.1. Descrição sumária dos objetivos, incluindo as repercussões econômico-sociais para a 
economia local; 
 
2.1.2. Número de empregos a serem gerados direta ou indiretamente; 
 
2.1.3. Matéria prima a ser utilizada e sua origem; 
 
2.1.4. Origem, aplicação e cronograma de investimentos; 
 
2.1.5. Projeção de vendas físicas e faturamento para os próximos 10 (dez) anos; 
 
2.1.6. Observações gerais que a empresa julgar necessárias, notadamente quanto aos aspectos de 
produtividade e de resultados operacionais, decorrentes da realização do projeto; 
 
2.1.7. Memorial descritivo. 

 
3 - DO SUPORTE LEGAL 

 
3.1. Esta licitação é regulada pelos seguintes dispositivos legais: 
 
3.1.1. Constituição Federal; Lei Orgânica Municipal; Lei Federal Nº: 8.666/93; Lei Federal Nº: 
8.880/94; Lei Federal Nº: 8.883/94; Lei Federal Nº: 9.032/95; Lei Federal Nº: 9.069/95; Lei 
Federal Nº: 9.648/98; Lei Federal Nº: 9.854/99; Lei Complementar nº 123/2006; Lei nº 
12.440/2011; Leis Municipais Nº 975/2011, 1425/2019 e 1445/2019; Demais disposições legais 
passíveis de aplicação, inclusive, subsidiariamente os princípios gerais de Direito. 

 
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. Poderá participar da presente licitação toda e qualquer empresa que satisfaça as condições 
do presente Edital e seus anexos, exceto as empresas suspensas pelo Município de Ipeúna ou 
declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, nos 
termos dos incisos III e IV do artigo 87 da Lei 8666/93, com falência e ainda, aquelas 
enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
4.2. Poderão apresentar-se à licitação pessoas jurídicas que na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no Edital para a 
execução de seu objeto. 
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5 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES  
 

5.1. Maiores informações e esclarecimentos referentes a presente licitação serão fornecidas pelo 
Setor de Licitações, situado à Rua 01 nº 275, Centro, nesta cidade ou através do telefone (19) 
3576-9007. 

 
5.2. Em caso de não solicitação pelos proponentes, de esclarecimento e informações, pressupõe-
se que os elementos fornecidos, são suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, 
posteriormente, o direito a qualquer reclamação. 
 
5.3. A Comissão de Licitações somente responderá aos questionamentos que forem 
protocolados e recebidos até 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento das propostas. 
 
5.4. Os pedidos de esclarecimentos e/ou questionamentos, acerca deste edital, serão 
impreterivelmente respondidos no prazo máximo de dois dias úteis, contados da data de 
recebimento dos mesmos. As respostas serão disponibilizadas por fac-símile ou e-mail aos 
interessados.  
 
 

6 - DOS PRAZOS - DOS DOCUMENTOS - DA PROPOSTA 
 

6.1. Os licitantes deverão entregar no Setor de Protocolo da Prefeitura, à Rua 01 nº 275 - térreo, 
Centro, Ipeúna/SP, até às 09h30 do dia 4 de março de 2020, a documentação e a proposta 
correspondentes a sua participação, em 02 (dois) envelopes, fechados, contendo em sua parte 
externa: 

 
NOME DO LICITANTE:  
À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IPEÚNA/SP 
SETOR DE LICITAÇÕES 
CONCORRÊNCIA   Nº 001/2020 
Envelope nº 01 (um) – DOCUMENTOS 
 
Encerramento: 4/3/2020 às 09h30 
 
 

6.2. Os documentos exigidos no envelope Nº 01 (um), são os seguintes: 
 
6.2.1. Para a comprovação Jurídica: 

 
6.2.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado do 
documento de eleição de seus administradores; 

 
6.2.1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
eleição da Diretoria em exercício. 
 
6.2.2. Para a comprovação Fiscal e Trabalhista: 

 
6.2.2.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
6.2.2.2. Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal se 
houver relativos ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
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6.2.2.3. Comprovante de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 
da sede do licitante, com validade em vigor ou, não havendo validade expressa, expedida com 
data não superior a 03 (três) meses anteriormente da data limite para o recebimento das 
propostas da presente licitação, devendo ser comprovada como segue: 

 
6.2.2.4. Certidão Conjunta Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, da sede ou domicílio da licitante, com validade 
em vigor, com abrangência das Contribuições Sociais; 
 
6.2.2.5. Certidão Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos de Tributos 
Estaduais, inscritos em dívida ativa, na forma da lei, da sede ou domicílio do licitante, com 
validade em vigor; 
 
6.2.2.6. Certidão Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos de Tributos 
Mobiliários Municipais, da sede ou domicílio do licitante, com validade em vigor, de acordo 
com a lei; 
 
6.2.2.7. Certificado de regularidade do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
fornecida pela Caixa Econômica Federal; 
 
6.2.2.8. Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme alteração 
introduzida no inciso IV, do art.27, da lei 8.666/93, pela Lei 12.440, de 07/07/2011; 
 
 
6.2.3. Para a comprovação da qualificação econômica financeira: 
 
6.2.3.1. Certidão Negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
com validade em vigor, ou não havendo validade expressa, com data não superior a 90 
(noventa) dias da data limite para o recebimento das propostas da presente licitação; 
 
6.2.3.2. Empresas que se encontrarem em recuperação judicial deverão apresentar Plano de 
Recuperação já homologado pelo juiz competente e em pleno vigor; 
 
6.2.3.3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, expedido por contador devidamente 
habilitado; 
 
6.2.3.3.1. Admitir-se-á atualização dos valores por índices oficiais, quando o balanço tiver sido 
encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação das propostas; 
 
 
6.2.4. Documentação Complementar:  
 
6.2.4.1. Anexo II – Declaração da empresa proponente, sob as penas da Lei, que atende ao 
inciso V, do artigo 27, da Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, 
do artigo 7º da Constituição Federal, de que não possui em seu quadro de empregados, 
trabalhadores menores de dezoito anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e 
de menores de dezesseis anos trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos quatorze anos; 
 
6.2.4.2. Anexo III - Dados cadastrais da empresa e do responsável legal que assinará o contrato, 
devidamente preenchida e assinada; 
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6.2.4.3. Anexo IV - Declaração sob as penas da lei, de que não está impedida de participar de 
licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada 
inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da 
legislação em vigor ou desta Concorrência, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que 
possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que 
deste procedimento possa decorrer; 
 
6.2.5. Notas importantes do item relativo à documentação: 
 
6.2.5.1. Os documentos solicitados para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, ou, excepcionalmente, por 
servidor habilitado desta Prefeitura ou publicação na Imprensa Oficial, até a data e horário 
previsto para a abertura do Envelope nº 01. 
 
6.2.5.2. Em todas as hipóteses referidas neste item, não serão aceitos protocolos e nem 
documentos com prazo de validade vencido. 
 
6.2.5.3. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.  
 
6.2.5.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda documentação exigida para fins de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
6.2.5.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis 
por igual período, à critério da Administração, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeitos de negativas.  
 
6.3. Envelope Nº 02 – Proposta: 
 

NOME DO LICITANTE:  
À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IPEÚNA/SP 
SETOR DE LICITAÇÕES 
CONCORRÊNCIA   Nº 001/2020 
Envelope nº 02 (dois) – PROPOSTA 
 
Encerramento: 4/3/2020 às 09h30 
 

6.3.1. A proposta para Doação com Encargos e Cláusula de Reversão deverá ser formulada de 
forma específica e individualizada, datada e assinada em seu final e rubricada nas demais folhas 
caso houver, sem emendas, rasuras e borrões, devendo o proponente mencionar a qual terreno se 
refere, apresentando o Projeto do qual serão extraídas as informações necessárias ao julgamento 
das propostas, quais sejam: 
 
6.3.1.1. número de novos empregos diretos e indiretos; 
 
6.3.1.2. utilização de matéria-prima preferencialmente local; 
 
6.3.1.3. empresa com ramo de atividade pioneira no Município; 
 
6.3.1.4. empresas que gerarem maior valor agregado aos produtos; e, 
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6.3.1.5. área em metros quadrados a ser edificada ou ampliada. 

 
7 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
7.1. Às 10h00 do dia 4 de março de 2020, na presença dos interessados, devidamente 
representados, serão abertos os envelopes de Nº 01 – DOCUMENTOS, pela Comissão de 
Licitações, a qual dar-se-á no Paço Municipal, à Rua 01 nº 275 – 1º andar, Centro, Ipeúna/SP – 
Sala da Comissão de Licitações. 
 
7.1.1. O documento relativo à procuração deverá ser entregue à Comissão de Licitação 
separadamente dos envelopes previstos no subitem 6.1, acompanhado de documento que 
identifique o credenciado, diretor ou sócio proponente, devendo ser conferido amplos poderes, 
inclusive, para desistir de eventuais recursos; 
 
7.1.1.1. A não apresentação ou incorreção do documento de procuração, não inabilitará ou 
desclassificará a licitante, mas impedirá o "representante" de se manifestar ou responder pela 
proponente, nas respectivas sessões, cabendo tão somente ao não credenciado o 
acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos, desde que não interfira de modo a 
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos (art. 4º, Lei Federal nº 8.666/93). 
 
7.1.2. Será liminarmente excluída da presente licitação a empresa que não apresentar todos os 
documentos exigidos no item 6.2, sendo-lhe devolvido fechado o envelope de Nº 02 (dois) – 
Proposta, nos termos do que dispõe o artigo 43, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93 e alterações. 
 
7.1.3. Os documentos contidos nos envelopes nº 01, serão examinados e rubricados pelos 
participantes da Comissão de Licitação, bem como pelas proponentes ou seus representantes 
credenciados.  
 
7.1.4. Se a decisão sobre a habilitação não puder ser proferida na sessão inaugural, a Comissão 
de Licitações designará nova data para a sua divulgação, após publicação na imprensa oficial 
para conhecimento de todos participantes. 
 
7.1.4.1. Contudo se todos os proponentes estiverem presentes ou através de pessoa legalmente 
habilitada a representá-los, havendo interesse, podem desistir do direito de recurso referente esta 
fase, conforme os incisos II e III do artigo 43 da citada Lei o que se caracterizará por constar na 
ata à respectiva opção, bem como, sendo subscrita esta pelos participantes. 
 
7.1.5. Após a fase de habilitação, se ocorrer algum fato impeditivo desta, a empresa licitante por 
ele atingido deverá declará-lo por escrito, sob as penas da Lei, bem como não poderá desistir da 
proposta apresentada, salvo por motivo devido e expressamente justificado decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão. 

 
7.2. Abertura dos envelopes Nº 02 (dois) Proposta: 
 
7.2.1. Os envelopes Nº 02 – PROPOSTA das empresas habilitadas serão abertos a seguir no 
mesmo local, pela Comissão Julgadora de Licitação, desde que haja renúncia expressa de todos 
os proponentes de interpor recursos de que trata o artigo 109, I, “a” da Lei Federal nº 8666/93. 
Caso contrário, a data da abertura será comunicada as proponentes através de publicação na 
imprensa oficial após julgado o recurso interposto, ou decorrido o prazo sem interposição.  
 
7.2.2. As propostas contidas nos envelopes nº 02 serão examinadas e rubricadas pelos membros 
da Comissão Julgadora de Licitação, bem como pelos proponentes ou seus representantes 
presentes.  
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7.2.3. Será liminarmente excluída da presente licitação a empresa que não formular a proposta 
de acordo com o item 6.3, deste Edital. 
 
7.2.4. Caso a Comissão julgue necessário, a seu critério exclusivo, poderá ser suspensa a 
reunião, efetuando o julgamento das propostas, sem a presença de todos os representantes dos 
participantes. 
 
7.2.5. Desta fase será lavrado ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração 
constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto os 
proponentes que não tiverem comparecido, como os que mesmo tendo comparecido não 
consignarem em ata os seus protestos.   

 
 

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

8.1. Será considerada vencedora no que se refere à Doação com Encargos e Cláusulas de 
Reversão a proponente que somar o maior número de pontos a serem apurados conforme os 
critérios a seguir: 
 
8.1.1. Número de Empregos Diretos: 
 
a) de 01 a 05 empregos diretos = 05 pontos; 
b) de 06 a 10 empregos diretos = 08 pontos; 
c) de 11 a 15 empregos diretos = 10 pontos; 
d) de 16 a 20 empregos diretos = 12 pontos; 
e) acima de 20 empregos diretos = 15 pontos. 
 
8.1.2. Número de Empregos Indiretos: 
 
a) Considerar-se-ão os mesmos critérios de pontuação previstos no item 8.1.1, reduzindo a 
pontuação em 50% (cinquenta por cento). 
 
8.1.3. Construção da unidade fabril (indústria): 
a) Em 24 (vinte e quatro) meses = 03 pontos; 
b) Em até 18 (dezoito) meses = 06 pontos; 
c) Em até 12 (doze) meses = 09 pontos; 
d) Em até 06 (seis) meses = 12 pontos. 
 
8.2. Não serão consideradas vantagens não previstas neste Edital. 
 
8.3. Verificando-se a igualdade de condições entre duas ou mais propostas, será considerado 
como critério de desempate o sorteio a ser realizado em ato público. 
 
8.4. O resultado do julgamento será publicado no Diário Oficial e enviado via e-mail aos 
interessados. 

 
 

9 – PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO  
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9.1. A licitante considerada vencedora será notificada via fac símile, e-mail ou por 
correspondência privada para, num prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento 
da notificação, assinar o termo de contrato, aceitar ou, no mesmo prazo, retirar o instrumento 
equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
artigo 81 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
9.2. Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei 8.666/93, poderá a Administração, quando o 
convocado se recusar a assinar o contrato ou não retirar o documento equivalente, no prazo 
estabelecido, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições  

 
10 – DO PRAZO E VIGÊNCIA  

 
10.1. O prazo para atendimento dos encargos consta dos §§2º e 4º do artigo 1º e do artigo 4° da 
Lei Municipal n° 975/11 e 1425/2019. 
 
10.2. O prazo para manutenção dos encargos é de 10 (dez) anos, conforme artigo 5° da Lei 
Municipal n° 975/11. 
 
10.3. Decorridos os dez (10) anos de funcionamento ininterrupto da indústria, cumprida sua 
função social e as condições impostas por esta lei, a indústria beneficiada terá livre disposição 
do terreno, nos termos do artigo 7º da Lei Municipal n° 975/11. 

 
11 – DAS PENALIDADES 

 
11.1. À proponente vencedora que deixar de cumprir as normas e obrigações assumidas e/ou 
preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades, isoladas ou conjuntamente, a critério 
da Administração Pública Municipal: 
 
11.1.1. Advertência expressa; 
 
11.1.2. Suspensão do direito de licitar junto ao Município de IPEÚNA/SP pelo prazo de 02 
(dois) anos, a partir da data da ocorrência do fato gerador; 
 
11.1.3. Declaração de inidoneidade; 
 
11.1.3. Multa, correspondente a 10% (dez por cento) do valor do bem. 
 
11.1.5. Reversão automática da alienação por doação sem direito à indenização pelas 
benfeitorias, melhorias ou qualquer outro tipo de indenização. 
 
11.2 - As penalidades serão julgadas por processo administrativo instaurado por iniciativa da 
Administração Municipal. 

  
12 - DA FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADES 

 
12.1. O Departamento Municipal de Obras será o Gestor do Contrato, podendo em qualquer 
ocasião exercer a mais ampla fiscalização da execução e das cláusulas contratuais. 

 
12.2. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
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12.2.1. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. 
 
12.2.2. Fiscalizar a utilização do bem doado. 
 
12.2.3. Esclarecer dúvidas que lhe forem apresentadas. 
 
12.2.4. Fiscalizar e acompanhar os propósitos manifestados pelo proponente na proposta 
referente ao presente certame licitatório. 
 
12.2.5. Revogar a doação. 
 
12.3. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE VENCEDOR: 
 
12.3.1. O proponente vencedor deste certame não poderá alienar ou gravar de ônus legais ou 
convencionais, inclusive hipoteca, nem parcelar, doar total ou parcialmente, ceder gratuita ou 
onerosamente, transferir, sob qualquer forma, sob pena de reversão, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
contados a partir da data da assinatura do contrato, o imóvel recebido em doação, sem direito à 
retenção ou indenização pelas benfeitorias, melhorias ou qualquer outro tipo de indenização 
independentemente de qualquer ação ou notificação judicial ou extrajudicial. 
 
12.3.2. O proponente vencedor deste certame deve cumprir e fazer cumprir as normas e as 
cláusulas contratuais da doação. 
 
12.3.3. O proponente vencedor deste certame deve permitir ao Município o livre acesso, a 
fiscalização, em qualquer época, a fim de verificar o cumprimento a que se destina o objeto 
deste certame. 
 
12.3.4. O proponente vencedor deste certame deve enquadrar na atividade proposta neste Edital 
e no contrato resultante deste certame. 
 
12.3.5. O proponente vencedor deve responsabilizar-se-á pela manutenção e conservação do 
bem patrimonial, objeto da doação. 
 
12.3.6. O proponente vencedor deve fornecer ao Município sempre que solicitados quaisquer 
informações e/ou esclarecimentos sobre quaisquer assuntos inerentes às relações resultantes 
deste certame. 
 
12.3.7. O proponente vencedor deve cumprir a legislação ambiental no que se refere à atividade 
desenvolvida sobre o imóvel. 
 
12.3.8. O proponente vencedor deve pagar os tributos que incidirem sobre o imóvel desde a data 
de assinatura do presente contrato. 
 
12.3.9. O proponente vencedor deve arcar com as despesas de água, de energia e telefone, assim 
como as demais taxas e emolumentos, inclusive quanto aos impostos incidentes sobre o produto, 
mercadoria, prestação de serviços e outros que por ventura vier a incidir sobre sua atividade. 
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12.3.10. O proponente vencedor deve responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da 
relação trabalhista e previdenciária, especialmente aquelas decorrentes do vínculo empregatício 
que firmar com seus empregados a fim de fornecer os empregos a que está obrigada, eximindo o 
Poder Público Municipal de qualquer responsabilidade, seja solidária ou subsidiária. 
 
12.3.11. O proponente vencedor deve fornecer ao Município a cada bimestre sempre no dia ___ 
do mês subsequente, relação dos empregados através do registro na CTPS, a fim de que o 
Município possa conferir o cumprimento da proposta oferecida. 
 
12.3.12. O proponente vencedor deve manter, durante toda a vigência do contrato, atualizadas as 
Certidões Negativas de Débitos exigidas na fase de habilitação. 

 
13 – DOS ENCARGOS 

 
13.1. Os encargos a serem consignados no respectivo contrato, corresponderão aos empregos, 
investimentos em bens de natureza permanente e demais compromissos constantes na proposta 
do interessado, cujo prazo de implantação total não poderá exceder aos prazos estabelecidos na 
Lei Municipal nº. 975/2011 e Lei Municipal nº. 1425/2019. 
  
13.2. Os empregos gerados deverão ser comprovados através do registro dos empregados na 
CTPS a ser apresentado pelo proponente julgado vencedor do certame.  
 
 

14 - DA REVERSÃO: 
 
14.1 - Reverterão de pleno direito ao Poder Público Municipal, livre de quaisquer ônus ou 
indenização, os terrenos doados a título de incentivos Econômicos, na ocorrência de qualquer 
dos fatos a seguir mencionados: 
 
I – a construção não for iniciada no prazo de 06 (seis) meses ou concluída no prazo de 24 (vinte 
e quatro) meses; 
 
II – a indústria beneficiária permanecer por mais de 06 (seis) meses desativada ou com suas 
atividades paralisadas; 
 
III – a transferência do lote de terreno a terceiros, sem anuência prévia do Poder Público 
Municipal; 
 
IV – a indústria beneficiária diminuir em mais de 1/3 (um terço) pelo prazo de 02 (dois) meses 
ou mais o número de empregos diretos que prometeu gerar; 
 
V – a indústria beneficiária não agir corretamente com suas obrigações tributárias; 
 
VI – a indústria beneficiária mudar a destinação do terreno, implantando indústria diversa 
daquela para que foi autorizada. 
 

15 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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15.1. Dos atos da Administração caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei Federal nº 
8666/93, os quais deverão ser dirigidos ao Senhor Prefeito Municipal, através da Comissão 
Julgadora de Licitação, localizada à Rua 1 nº 275 – Centro, Ipeúna/SP, nos dias de expediente, 
no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30 horas.  

 
 
16 - DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO 

16.1 Na execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a 
dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto 
por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 
vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam 
prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta 
quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo 
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 
 

17 - DOS ANEXOS 
 

17.1. Fazem parte integrante e indissociável deste Instrumento Convocatório, como se nele 
estivessem transcritos, os seguintes anexos: 
17.1.1. Anexo I – Descrição do Imóvel, Memorial Descritivo e Laudo de Avaliação; 
17.1.2. Anexo II – Declaração de que cumpre o inciso XXXIII do artigo 7o, da Constituição 
Federal; 
17.1.3. Anexo III - Dados cadastrais da empresa e responsável legal; 
17.1.4. Anexo IV – Declaração de fato superveniente; 
17.1.5. Anexo V – Minuta do Contrato e Termo de Ciência;  
17.1.6. Anexo VI - Leis Municipais Nº 975/2011, 1425/2019 e Nº 1445/2019; 
17.1.7. Anexo VII – Modelo de Proposta. 
 
17.2. Os formulários constantes dos Anexos II ao V e VII são modelos, os quais poderão ser 
elaborados segundo o critério de cada licitante. 

 
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
18.1. O projeto, as especificações e toda a documentação pertinente ao processo licitatório são 
complementares entre si, de modo que qualquer omissão que possa ser suprida por outro 
documento não será tida como prejudicial. 

 
18.2. O simples fato da participação na Licitação importa em irrevogável adesão da Licitante 
aos termos deste Edital, pelo que se obriga sob as sanções, ao integral cumprimento de sua 
proposta. 

 
18.3. A Prefeitura poderá solicitar, de qualquer licitante, informações e esclarecimentos 
complementares para perfeito juízo e entendimento da documentação ou proposta apresentada. 

 
18.4. A licitante que não puder comprovar a veracidade dos elementos informativos 
apresentados à Prefeitura, quando solicitados eventualmente neste sentido, será 
automaticamente excluída da presente licitação. 

 
18.5. Poderá o presente certame ser revogado, anulado ou realizada a contratação do objeto 
licitado no todo ou em parte, nas hipóteses previstas no art. 49 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, sem que caiba aos licitantes o direito a qualquer indenização, reembolso ou 
compensação, quando for o caso. 

 
18.10. Não será permitida a subcontratação total do objeto ora licitado. 
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18.11. Pela elaboração e apresentação da documentação e proposta, as empresas não terão 
direito a auferir vantagens, remuneração ou indenização de qualquer espécie. 

 
18.12. O presente edital poderá ser consultado na Sala de Licitações, no endereço mencionado 
no preâmbulo deste edital. 
 
18.13. Cópia do Edital e seus Anexos, poderão ser retirados gratuitamente diretamente no 
endereço abaixo, das 8h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h30, de segunda a sexta-feira, na Rua 01, 
275, 1º andar, Centro, Ipeúna/SP, ou no site www.ipeuna.sp.gov.br (Portal da Transparência – 
Lei de Acesso à Informação). 
 

Ipeúna, 28 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 
 

José Antonio de Campos  
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DO IMÓVEL, MEMORIAL DESCRITIVO E LAUDO DE 
AVALIAÇÃO 
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CONCORRÊNCIA  Nº 001/2020 
 

 
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA C.F. 

 
 
 
 

A empresa _________________________, estabelecida à Rua/Av. 
__________________, ____, Bairro ___________, em ______________/___, inscrita 
com CNPJ ______________________, representada neste ato pelo seu diretor abaixo 
identificado e assinado, declara expressamente que não emprega menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem tampouco menores de 
16 (dezesseis) anos, cumprindo integralmente o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, 
da Constituição Federal. 
 
 Sendo esta declaração a expressão da verdade, firmo o presente. 
 

 _______/______________/2020. 

 

 

 
 
 
 

Nome e Assinatura do Representante Legal 
RG 
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ANEXO III – DADOS CADASTRAIS – CONCORRÊNCIA  Nº  001/2020 
 
 
a) Dados cadastrais: 
 

1. Razão Social: 

2. Endereço:       Bairro: 

3. Município:    Estado:  CEP: 

4. Inscrição no CNPJ: 

5. Inscrição Estadual: 

6. Telefone: (           )   Fax: (         ) 

7. E-mail: 

 
b) Dados cadastrais obrigatórios do representante legal que assinará o contrato: 
 

1. Nome:       Data Nasc.: __/__/_____ 

2. Nacionalidade:       Estado Civil: 

3. CPF:       RG: 

4. Endereço residencial:     Bairro: 

5. Município:    Estado:  CEP: 

6. Cargo que ocupa na empresa: 

7. E-mail corporativo: 
8. E-mail particular: 
 
 

_____________________, _____ de _______________ de 2020. 
 
 
 
 
 

Nome e Assinatura  
Repr. Legal 
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ANEXO IV - CONCORRÊNCIA    Nº    001/2020 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 

 
  ......................................................................................., inscrito no CNPJ 

nº .................................... e Inscrição Estadual nº. .................................., por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr (a) ........................................................................... 

.................................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº 

....................................... e inscrito no  CPF nº. ......................................, DECLARA, 

para fins do disposto no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de 

participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e 

que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. 

Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer 

outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente 

licitação ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer. 
 

.................................................................................. 
(data) 

 
 
 
 
 

........................................................................................................... 
(representante legal) 
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ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE IPEÚNA E A EMPRESA                    , PARA DOAÇÃO COM ENCARGOS E 
CLÁUSULA DE REVERSÃO DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE IPEÚNA.  
 
 
DATA: ____ de ______________ de 2020.  
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 10 (dez) anos conf. Artigo 5º da Lei Municipal 975/2011.  
LICITAÇÃO: Concorrência nº 001/2020. 
VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: R$ ______________ 
CONTRATO: ___/2020. 
 
 
Cláusula 1ª -  DAS PARTES 
 

1.1. O Município de Ipeúna, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 44.660.603/0001-95,  Inscr. Estadual 359.059.714.115, com sede na Prefeitura 
Municipal, sita na Rua 1, 275, Centro, Ipeúna/SP, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. José 
Antonio de Campos, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado neste município à Rua xxxxx, nº xxx, 
bairo xxxxx, portador do CPF ------------ e do RG --------, adiante designado simplesmente DOADOR, e; 

1.2. A empresa _______________________, inscrita no CNPJ 
_________________, com sede a ____________ nº ____, _________________, em 
_______________/__, adiante designada simplesmente DONATÁRIA, por seu representante legal, Sr. 
_________________, portador do CPF _______________ e do RG _______________,  residente e 
domiciliado à ____________________, bairro __________, na cidade de ____________/____, ajustam o 
seguinte: 

Cláusula 2ª - DO OBJETO 
 

2.1. Contratação de doação com encargos e cláusula de reversão do imóvel: lote industrial n° _____, com 
área de _______m², matrícula n° ________, localizado na zona industrial ______________, a título de 
incentivo econômico.  

Cláusula 3ª - DO PREÇO 
 
3.1. A doação com encargos e cláusula de reversão do imóvel descrito na cláusula 2ª terá a importância de 
avaliação do imóvel de R$ xxxx,xx, (xxxxxxx). 

 
Cláusula 4ª - DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO 

 
4.1 - Os encargos da doação com cláusula de reversão do lote industrial n° _____, com área de 
_______m², matrícula n° ________, localizado na zona industrial ______________, corresponde aos 
empregos, investimentos em bens de natureza permanente e demais compromissos constantes na proposta 
vencedora apresentada pelo donatário, cujo prazo de implantação total não poderá exceder aos prazos 
estabelecidos na Lei Municipal nº. 975/2011, Lei Municipal nº. 1425/2019 e Lei 1445/2019 e firmados na 
proposta vencedora do donatário. 
  
4.2. - Os empregos gerados deverão ser comprovados através do registro dos empregados na CTPS. 

 
Cláusula 5ª - DO PRAZO CONTRATUAL 

 
5.1. O contrato terá seu prazo de validade extinto em 10 (dez) anos, contados da assinatura deste contrato, 
consolidando-se definitivamente a propriedade ao donatário, conforme estabelecido no artigo 7º da Lei 
Municipal nº. 975/2011. 
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Cláusula 6ª - DA FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADES 

 
6.1. O Departamento Municipal de Obras será o Gestor do Contrato, podendo em qualquer ocasião 
exercer a mais ampla fiscalização da execução e das cláusulas contratuais. 

 
6.2. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO DOADOR: 
 
6.2.1. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. 
 
6.2.2. Fiscalizar a utilização do bem doado. 
 
6.2.3. Esclarecer dúvidas que lhe forem apresentadas. 
 
6.2.4. Fiscalizar e acompanhar os propósitos manifestados pelo proponente na proposta referente ao 
presente certame licitatório. 
 
6.2.5. Revogar a doação. 
 
6.3. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIA: 
 
6.3.1. A DONATÁRIA deste contrato não poderá alienar ou gravar de ônus legais ou convencionais, 
inclusive hipoteca, nem parcelar, doar total ou parcialmente, ceder gratuita ou onerosamente, transferir, 
sob qualquer forma, sob pena de reversão, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da data da 
assinatura do contrato, o imóvel recebido em doação, sem direito à retenção ou indenização pelas 
benfeitorias, melhorias ou qualquer outro tipo de indenização independentemente de qualquer ação ou 
notificação judicial ou extrajudicial. 
 
6.3.2. Deve cumprir e fazer cumprir as normas e as cláusulas contratuais da doação. 
 
6.3.3. Deve permitir ao Município o livre acesso, a fiscalização, em qualquer época, a fim de verificar o 
cumprimento a que se destina o objeto deste termo. 
 
6.3.4. Deve enquadrar na atividade proposta no Edital e no contrato. 
 
6.3.5. Deve responsabilizar-se-á pela manutenção e conservação do bem patrimonial, objeto da doação. 
 
6.3.6. Deve fornecer ao Município sempre que solicitados quaisquer informações e/ou esclarecimentos 
sobre quaisquer assuntos inerentes às relações resultantes deste certame. 
 
6.3.7. Deve cumprir a legislação ambiental no que se refere à atividade desenvolvida sobre o imóvel. 
 
6.3.8. Deve pagar os tributos que incidirem sobre o imóvel desde a data de assinatura do presente 
contrato. 
 
6.3.9. Deve arcar com as despesas de água, de energia e telefone, assim como as demais taxas e 
emolumentos, inclusive quanto aos impostos incidentes sobre o produto, mercadoria, prestação de 
serviços e outros que por ventura vier a incidir sobre sua atividade. 
 
6.3.10. Deve responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da relação trabalhista e previdenciária, 
especialmente aquelas decorrentes do vínculo empregatício que firmar com seus empregados a fim de 
fornecer os empregos a que está obrigada, eximindo o Poder Público Municipal de qualquer 
responsabilidade, seja solidária ou subsidiária. 
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6.3.11. Deve fornecer ao Município a cada bimestre sempre no dia ___ do mês subsequente, relação dos 
empregados através do registro na CTPS, a fim de que o Município possa conferir o cumprimento da 
proposta oferecida. 
 
6.3.12. O proponente vencedor deve manter, durante toda a vigência do contrato, atualizadas as Certidões 
Negativas de Débitos exigidas na fase de habilitação. 
 
Cláusula 7ª - DA REVERSÃO 
 
7.1 - Reverterão de pleno direito ao Poder Público Municipal, livre de quaisquer ônus ou indenização, 
o(s) terreno(s) doado(s) a título de incentivos Econômicos, na ocorrência de qualquer dos fatos a seguir 
mencionados: 
I – a construção não for iniciada no prazo de 06 (seis) meses ou concluída no prazo de 24 (vinte e quatro) 
meses; 
 
II – a indústria beneficiária permanecer por mais de 06 (seis) meses desativada ou com suas atividades 
paralisadas; 
 
III – a transferência do lote de terreno a terceiros, sem anuência prévia do Poder Público Municipal; 
 
IV – a indústria beneficiária diminuir em mais de 1/3 (um terço) pelo prazo de 02 (dois) meses ou mais o 
número de empregos diretos que prometeu gerar; 
 
V – a indústria beneficiária não agir corretamente com suas obrigações tributárias; 
 
VI – a indústria beneficiária mudar a destinação do terreno, implantando indústria diversa daquela para 
que foi autorizada. 
 
Cláusula 8ª - DAS PENALIDADES 

 
8.1. A DONATÁRIA que deixar de cumprir as normas e obrigações assumidas e/ou preceitos legais será 
penalizada, isoladas ou conjuntamente, a critério da Administração Pública Municipal: 
a) Advertência expressa; 
 
b) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de IPEÚNA/SP pelo prazo de 02 (dois) anos, a partir 
da data da ocorrência do fato gerador; 
 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o prazo da sanção com base na letra anterior; 
 
d) Multa, correspondente a 10% (dez por cento) do valor do bem; 
 
e) Reversão automática da alienação por doação sem direito à indenização pelas benfeitorias, melhorias 
ou qualquer outro tipo de indenização. 
 
8.2. As penalidades serão julgadas por processo administrativo instaurado por iniciativa da Administração 
Municipal, sendo que os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de 
advertência, multa ou suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
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8.3. As multas a que alude o item 8.1. não impedem que a Prefeitura aplique as outras sanções previstas 
no Edital e neste contrato. 
 
8.4. A inexecução total das normas e obrigações assumidas e/ou preceitos legais, acarretará a reversão 
automática da alienação por doação sem direito à indenização pelas benfeitorias, melhorias ou qualquer 
outro tipo de indenização e multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor de avaliação do imóvel. 
 
8.5. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas serão regidas pelo artigo 
87, §§2º e 3º, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
8.6. O valor das multas aplicadas será devidamente atualizado financeiramente utilizando-se o 
INPC/IBGE, conforme legislação pertinente, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido aos cofres 
da Prefeitura do Município de Ipeúna, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante 
guia de recolhimento oficial. 
 
Cláusula 9ª - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
9.1. Este contrato será rescindido total ou parcialmente pelo DOADOR, de pleno direito, em qualquer 
tempo, isento de qualquer ônus ou responsabilidade, independentemente de ação, notificação ou 
interpelação judicial, sem que à DONATÁRIA, assista o direito a qualquer indenização, se esta:  
 
9.1.1. Falir, entrar em recuperação judicial, tiver a sua firma dissolvida ou deixar de existir; 
 
9.1.2. Transferir, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia autorização da DOADORA; 
 
9.1.3. Sem justa causa (a critério da DOADORA), suspender a execução dos encargos da doação; 
 
9.1.4. Agir com dolo ou culpa ou mediante simulação ou fraude na execução do contrato.  
 
9.2. A DONATÁRIA reconhece os direitos da DOADORA, em caso de rescisão administrativa, de 
acordo com o disposto no artigo 80, da Lei Federal N.º: 8.666/93 e alterações. 

Cláusula 10ª - DO REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM COM BAIXA CONTABILIZA-
DA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 
 
10.1. A contabilização de baixa do patrimônio público pela doação modal será realizado pelo Município 
de Ipeúna com as observações legais. 
 
Cláusula 11ª - DO SUPORTE LEGAL 
 
11.1. Este contrato é regulamentado pelos seguintes dispositivos legais:  
 
11.1.1. Constituição Federal; Lei Orgânica Municipal; Lei Federal N.º: 8.666/93; Lei Federal N.º: 
8.880/94; Lei Federal N.º: 8.883/94; Lei Federal N.º: 9.032/95; Lei Federal N.º: 9.069/95; Lei Federal 
N.º: 9.648/98; Lei Federal N.º: 9.854/99; Lei Complementar nº 123/06 e 147/14; Lei nº 12.440/2011; Leis 
Municipais Nº 975/2011, 1425/2019 e 1445/2019; Demais disposições legais passíveis de aplicação, 
inclusive subsidiariamente, os princípios gerais de Direito. 
 
Cláusula 12º - DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO 
 
12.1 Na execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a 
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria 
quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não 
financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis  de 
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qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não 
relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma 
forma. 
 
Cláusula 13ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
13.1. Aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 79, da Lei Federal N.º 8.666/93, bem como outros 
dispositivos legais previstos na aludida Lei. 
 
13.2. A DONATÁRIA assume a exclusiva responsabilidade pelo pagamento de salários, encargos 
trabalhistas e previdenciários advindos da legislação vigente, sendo que o pessoal por ela designado para 
trabalhar na execução do objeto deste contrato, não terá vínculo empregatício algum com o DOADOR. 
 
13.3. Fica expressamente proibida a subcontratação total deste contrato.  
 
13.4. A DONATÁRIA assume total responsabilidade pela execução integral deste contrato, sem direito a 
qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua proposta quer 
decorrentes de erro ou omissão de sua parte. 
 
13.5. A DONATÁRIA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução deste contrato.  
 
13.6. Toda e qualquer etapa que tenha que ser feita pela DONATÁRIA por erro ou incompetência, não 
acarretará ônus financeiro para o DOADOR e nem aditamento de prazo. 
  
13.7. A DONATÁRIA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
13.8. As dúvidas surgidas na aplicação deste contrato, bem como os casos omissos serão solucionados 
pelo Executivo Municipal, ouvidos os órgãos técnicos especializados, ou profissionais que se fizerem 
necessários. 
 
13.9. Prevalecerá o presente contrato no caso de haver divergências entre ele e os documentos 
eventualmente anexados. 
 
13.9.1. O projeto, as especificações e toda a documentação pertinente ao processo licitatório são 
complementares entre si, de modo que qualquer omissão que possa ser suprida por outro documento não 
será tida como prejudicial. 
 
13.10. Fica eleito o Foro desta Comarca de Rio Claro/SP para solução em primeira instância, de quaisquer 
questões suscitadas na execução deste contrato não resolvidos administrativamente. 
 
13.11. Lido e achado conforme assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as 
partes e as testemunhas. 
 

Ipeúna, -- de --------------- de 2020.  
  

 
 
José Antonio de Campos      Contratada 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Testemunhas: 
 
1. Nome:       2. Nome:  
RG.                                                                   RG. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
CONTRATANTE: _________________________________________________ 
CONTRATADO: __________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________ 
OBJETO: _______________________________________________________ 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo 
trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em 
consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 
de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo 
interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 
interpor recursos e o que mais couber. 
 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________  
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Advogado: (*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO VI - LEIS MUNICIPAIS: 975/2011, 1425/2019 e 1445/2019 
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ANEXO VII – CONCORRÊNCIA   Nº   001/2020 – PROPOSTA FINANCEIRA 
 
 

OBJETO: 
 
1 – Dados do Proponente: 
 
Razão Social: ___________________________________________________________ 
 
Endereço: _____________________________ Município/UF: ____________________ 
 
Inscr. CNPJ: __________________________ Inscr. Est.: ________________________ 
 
Telefone: (___) ____________________ Fax: (___) _____________________  
 
E-mail: ________________________________________________________________ 
 
 
2 – A proposta desta empresa, que ora subscreve infra, é a seguinte:  
 
2.1 - O tipo de empreendimento que esta empresa pretende instalar sob o imóvel a ser 
doado, objeto da presente licitação, é o abaixo descrito (de acordo com o projeto 
simples e com as especificações Editalícia): 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
3 - De acordo com os itens exigidos no Edital, a proposta desta empresa, de forma 
específica e individualizada se refere ao seguinte terreno xxxxxxxxxxxxx, 
apresentando-se nesta oportunidade projeto, do qual dá conta das seguintes informações, 
quais sejam: 
 
a) número de novos empregos diretos e indiretos; 
 
b) empresa com ramo de atividade pioneira no Município; 
 
c) empresas que gerarem maior valor agregado aos produtos; e, 
 
d) área em metros quadrados a ser edificada ou ampliada. 
 

Local e data 
 

Identificação da Instituição e de seu(s) subscritor(es) 
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AVISO DE RECEBIMENTO/RETIRADA – CONCORRÊRNCIA  Nº 001/2020 
 
 

 
 
É de responsabilidade da empresa o envio do Recibo do Edital. A não comunicação imediata do 
recebimento poderá prejudicar a empresa, que não será notificada sobre eventuais alterações ocorridas no 
decorrer da licitação. O recebimento deverá ser comunicado, preferencialmente, através do e-mail 
licitacao@ipeuna.sp.gov.br ou na impossibilidade através do fax (19) 3576-9009 em mensagem contendo 
necessariamente todos os elementos do modelo a seguir: 
 
 
Razão Social  

CNPJ  

I.E.  

ENDEREÇO/Nº  

BAIRRO  

CIDADE/UF  

CEP  

TELEFONE  

FAX  

CELULAR  

CONTATO  

E-MAIL  

 
 
Local e data: __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do representante legal da empresa 
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