
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 

 
1 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2012 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°°°° 01/2012 

 
CONCESSÃO DE USO, A TÍTULO GRACIOSO, COM ENCARGOS,  
DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES 

 
                       O Prefeito Municipal de Barra Funda, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 

das atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 14 horas do 
dia 17 de Julho de 2012, na Prefeitura Municipal de Barra Funda/RS, na sala de Licitações, será 
dado início à abertura dos envelopes de documentação e propostas, para concessão de uso, a 
título gracioso, com encargos, de bem imóvel do Município, conforme determinado a seguir: 
 
1 – DO OBJETO 

Esta licitação destina-se a receber propostas, para concessão de uso a título gracioso, 
com encargos, dos seguintes bens públicos: 
           1.1.– Ginásio Municipal de Esportes, situado à Rua Getúlio Vargas, 1425, nesta cidade de 
Barra Funda/RS, com todos os seus espaços físicos: quadra poliesportiva, copas, cozinha, etc. 
           1.2. - Equipamento completo para voleibol compreendendo 01 rede e 02 postes metálicos; 
 1.3 – Equipamento completo para futebol de salão e handebol, compreendendo  
 04 traves e 04 redes para as traves; 
 1.4 – Equipamento completo para basquete, compreendendo a estrutura metálica, 
incluindo as redes das tabelas; 

1.5 - Rede de proteção da quadra poliesportiva e das luminárias; 
1.6 – 20 extintores de incêndio, sendo 10 extintores do tipo pó químico seco e 10 tipo 

água pressurizada, protegidos por caixas metálicas.   
1.7 – 5 arquibancadas. 

 
2 - CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO 
            2.1 – Da cedência dos espaços físicos do Ginásio Municipal de Esportes: 
 
            2.1.1. – A cedência dos espaços físicos do Ginásio Municipal de Esportes será realizada 
pelo Concessionário, mediante ressarcimento, observando os seguintes critérios: 
 a) Praticar preços de mercado, usando como parâmetros os preços praticados pelos 
demais pavilhões ou ginásios da região; 
          b) Reservar toda a infra-estrutura do Ginásio Municipal de Esportes à Concedente para a 
realização dos seguintes eventos: 
  b.1.) EXPOBARRA, conforme solicitação do Município e Comissão Organizadora; 
 b.2.) Festividades das escolas, conforme solicitado pela SME; 
 b.3.) Festas promovidas pela Assistência Social – 02 dias a cada ano; 
 b.4.) Três datas para o Município, mediante solicitação prévia de 15 dias. 

c) Ceder de forma gratuita as dependências do Ginásio Municipal de Esportes, à 
exceção do bar e da cozinha, no turno diurno, para a Secretaria Municipal de Educação, 
priorizando os horários nas quadras, exceto às segundas-feiras, destinado para limpeza geral. 
Quando a Secretaria Municipal de Educação promover campeonatos, poderá ser solicitado 
também o turno noturno de forma gratuita.  

2.1.2 - Nos eventos determinados letra “b” do item 2.1.1, será realizada a leitura do 
consumo de energia elétrica no início e final do evento, para ser descontado do Concessionário 
no momento de recolhimento de seu percentual junto aos cofres da Prefeitura Municipal de 
Barra Funda; 
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2.1.3 - Durante a realização dos eventos descritos na letra “b” do item 2.1.1, o 
Concessionário não poderá ceder nenhum espaço físico do Ginásio Municipal de Esportes para 
qualquer entidade, em horário paralelo. 

2.1.4 - O Concessionário poderá explorar a copa do Ginásio Municipal de Esportes, 
devendo manter variável linha de bebidas, comercializadas na forma da lei a preços de 
mercado, exceto nas promoções citadas na letra “b” do item 2.1.1., onde o Município 
expressamente reserva a si ou para qualquer entidade a exploração da referida atividade.  
  2.1.5 - O Concessionário poderá explorar a cozinha do Ginásio Municipal de Esportes, 
devendo manter um cardápio variado, obedecendo a rígidos critérios de higiene e sanitários, 
exceto nas promoções citadas na letra “b” do item 2.1.1., onde o Município expressamente 
reserva a si ou para qualquer entidade a exploração da referida atividade. 

2.1.6 - O Concessionário poderá ceder de forma livre as quadras poliesportivas, salão de 
festas e o Ginásio Municipal mediante ressarcimento, para prática de esportes, congressos, 
reuniões etc, devendo observar critérios para que o maior número de pessoas tenham acesso 
aos referidos instrumentos. 

2.1.7 - Todas as despesas de manutenção, conservação, limpeza e higienização será por 
conta exclusiva do Concessionário. 

2.1.8 – O Concedente responsabiliza-se pelas despesas relativas a manutenção dos 
extintores, dos sistemas de iluminação, hidráulico e pintura  do Ginásio Municipal de Esportes. 

 2.1.9 – O Concedente poderá fazer uma vistoria periódica no Ginásio Municipal de 
Esportes para verificar a existência física e do bom funcionamento dos equipamentos do 
mesmo. 
   
           2.2 -  Dos Encargos do Concessionário: 
 
           2.2.1.- O Concessionário deverá manter o Ginásio Municipal de Esportes, suas 
dependências, equipamentos, banheiros, acessos e pátios sempre limpos e higienizados, 
proporcionando um ambiente agradável a seus usuários, correndo a sua conta os encargos dali 
decorrentes. 
           2.2.2.- O Concessionário deverá zelar pela manutenção e conservação dos bens objetos da 
presente concessão, responsabilizando-se pelos danos daí decorrentes, salvo os oriundos de 
evento climático ou de desgaste pela normal utilização. 
          2.2.3.- Qualquer dano material no Ginásio, suas dependências ou equipamentos que vier 
a ocorrer por responsabilidade do Concessionário ou de clientes do bar, cozinha ou qualquer 
espaço físico, será de inteira responsabilidade deste. 

2.2.4.- O Concessionário deverá manter horário de funcionamento estabelecido de 
forma conjunta com a Secretaria Municipal de Educação. 

2.2.5.- O Concessionário poderá manter som ambiente, sendo-lhe expressamente 
vedado a promoção de danças, bailes e jogos de azar. 

2.2.6.- O Concessionário poderá realizar torneios nas quadras poliesportivas, servindo 
inclusive refeições. 

2.2.7.- O Concessionário deverá recolher mensalmente, até o dia 20 (vinte) de cada mês, 
junto à tesouraria da Prefeitura Municipal de Barra Funda, o percentual da taxa de luz que 
apresentar na proposta, nos termos deste edital. 

 2.2.8.- O Concessionário deverá zelar pela economia no consumo das taxas de energia 
elétrica, para evitar consumo desnecessário, fazendo vistorias rotineiras em todas as 
dependências do Ginásio Municipal de Esportes. 
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2.2.9.- O Concessionário responsabiliza-se por todos os encargos sociais, fiscais e 
trabalhistas das pessoas que vier a contratar para o trabalho na cozinha, copa, limpeza ou 
vigilância do Ginásio Municipal de Esportes. 

2.2.10.- O Concessionário deverá obrigatoriamente completar o equipamento faltante 
para o bom e perfeito funcionamento da cozinha e bar do Ginásio Municipal de Esportes. 
 
3 -  DO PRAZO DE CONCESSÃO 
          A Concessão de uso de que trata o presente edital será pelo período de 12 (doze) meses, 
iniciando a partir de julho de 2012, podendo ser renovado a critério da administração por 
períodos sucessivos até completar 48 meses. 
 
4 -  DA HABILITAÇÃO 

O proponente deverá apresentar cópias dos documentos a seguir descritos, as quais 
ficarão no processo. Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar 
procuração, com poderes para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação, 
inclusive os de desistir do prazo recursal. 

 
4.1 -  Se Pessoa Jurídica  
 
4.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Registro comercial no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, e, ainda, 
decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir.  
 
4.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
b) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, 
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do domicílio ou sede da licitante, 
dentro do prazo de validade; 
c) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de tributos estaduais, expedida pela 
Secretaria e/ou Delegacia da Fazenda Estadual, dentro do prazo de validade; 
d) Certidão de regularidade fiscal junto ao município do domicílio ou sede da licitante (Tributos 
Mobiliários), dentro do prazo de validade; 
e) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, dentro do prazo de validade; 
f) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos às contribuições 
previdenciárias e as de terceiros, expedida pela SRFB, dentro do prazo de validade. 
g) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho, 
dentro do prazo de validade.  
 
4.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante, 
em data não anterior a 30 (trinta) dias da abertura da sessão pública, se outro prazo não constar 
no documento. 
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentadas na forma da Lei, devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa.   
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 4.2 – Se Pessoa Física 
 4.2.1 - Cédula de identidade; 
 4.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas no Ministério da Fazenda 
(CPF/MF); 
 4.2.3 - Certidão negativa de tributos municipais.  
 
5 - DA PROPOSTA 
 5.1 - O envelope n° 02 deverá conter: 
 a) Proposta clara, objetiva, sem entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões não ressalvados, 
obedecendo rigorosamente os termos deste Edital, informando o percentual da taxa de 
fornecimento de energia elétrica que irá suportar.  
 b) Declaração na qual conste que, na rescisão da presente concessão, o Concessionário irá 
retirar todos os equipamentos de sua propriedade utilizados para exploração de que trata o 
presente Edital; 
 c) Declaração de que a sua proposta vigorará pelo prazo mínimo de 30 dias, a contar da 
data da entrega dos envelopes da presente concorrência. No silêncio, subentende-se que a 
proposta terá tal validade; 
 d) Declaração sujeitando-se a todas as exigências do presente edital. 
            5.2 - Não serão consideradas propostas que oferecerem serviços diferentes ou que 
fizerem referências a propostas de outro concorrente. 
 5.3 - Após as entregas dos envelopes, não serão admitidos cancelamentos, retificações de 
preços ou alterações nas propostas. 
 
6 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações no dia, hora e local 
mencionado no preâmbulo, em uma via datilografada, assinada em sua última folha e 
rubricada nas demais pelos proponentes, ou seus procuradores constituídos, sem entrelinhas, 
emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, fechados, contendo na sua parte externa, 
fronteira, a seguinte inscrição: 
  
 AO MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA/RS 
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2012 
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2012 
 ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
 PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA OU PESSOA FÍSICA) 
 
 AO MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA/RS 
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°01/2012 
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2012 
 ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
 PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA OU PESSOA FÍSICA) 
 
7 - DO JULGAMENTO 
 7.1 - A presente licitação será julgada considerando os seguintes critérios, que deverão  
ser expressos através de declarações: 
 7.1.1.- Declaração sujeitando-se a todas as exigências do presente edital; 
  7.1.2. – Declaração informando o percentual da taxa de fornecimento de energia elétrica 
que irá suportar. 
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       7.1.2.1. – Serão consideradas as propostas que ofertarem o pagamento a partir de 5% 
(cinco por cento) da taxa de fornecimento de energia elétrica. 

7.1.3. O descumprimento de qualquer cláusula ou condição assumida na proposta 
implicará na rescisão imediata do contrato.  
 7.1.4 - Será considerado vencedor o proponente que em sua proposta ofertar o pagamento 
de maior percentual na tarifa de consumo de energia elétrica. 
 7.2 - O julgamento será realizado pela Comissão de Licitações levando em conta o 
atendimento obrigatório de todas as exigências do Edital, cabendo à Comissão de Licitações 
ainda: 
 7.2.1 - Receber os envelopes de “Documentação” e “Proposta”, na forma estabelecida 
neste Edital. 
 7.2.2 - Proceder à abertura dos envelopes contendo a “Documentação”, que será rubricada 
por todos os presentes. 
 7.2.3 - Examinar a documentação, nos termos deste Edital, rejeitando as apresentadas de 
maneira deficiente ou incompleta. Neste caso, o envelope n° 02 - “Proposta”, fechado e 
rubricado, será devolvido ao interessado, após homologação do julgamento final da 
Concorrência Pública, objeto deste Edital. 
 7.2.4 - Uma vez abertos os envelopes da “Documentação”, após terem sido julgados 
habilitados ou rejeitados os concorrentes, na mesma sessão pública, ou em sessão subseqüente 
a ser designada, a Comissão de Licitações procederá à abertura dos envelopes contendo as 
propostas dos concorrentes habilitados, determinando que sejam lidas e rubricadas pelos 
presentes. Os envelopes contendo as “propostas” dos concorrentes inabilitados, permanecerão 
fechados e, rubricados, serão devolvidos, na forma do item 7.2.3 deste Edital. 
 7.2.5 - Lavrar atas circunstanciadas das sessões da licitação, que serão assinadas pelos 
membros da Comissão de Licitações e por todos os licitantes presentes, independente de terem 
ou não sido julgados habilitados. 
 7.2.6 - No término de seus trabalhos, no prazo de 05 (cinco) dias, a Comissão de Licitações 
elaborará o relatório final, concluindo, formal e explicitamente, com a recomendação do 
proponente vencedor, assim considerado o que tiver apresentado a proposta mais vantajosa 
para o Município, podendo ainda, quando julgar conveniente, propor a revogação da 
Concorrência Pública, dentro do prazo, justificando a proposição. 
 7.2.7 - A Comissão de Licitações, em qualquer fase da licitação, poderá promover 
diligência, visando esclarecer ou completar a instrução do processo. 
 7.2.8 - No caso de absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, a 
Comissão de Licitações adotará, como critério de desempate, o sorteio, na forma do Art. 45, 
parágrafo segundo, da Lei n° 8.666/93. 
 7.2.9 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, ou 
baseada nas ofertas dos demais licitantes. 
 
8 – DOS RECURSOS 
 8.1 - Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas pelo 
art. 109, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.          
  
9 -  DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 9.1 - Depois de esgotados todos os prazos para recursos, nos termos do art. 109 da Lei 
8.666/93, a Administração, no prazo de até 5 (cinco) dias, convocará o vencedor para celebrar o 
contrato. 
 9.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, pelo mesmo período, 
desde que seja feito de forma motivada, e durante o transcurso do prazo constante do item 9.1. 
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 9.3 – Se dentro do prazo o convocado não assinar o contrato, a Administração poderá 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 
em igual prazo e condições impostas ao 1° classificado, ou então, revogará a licitação, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades previstas pelo artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93, e 
alterações. 
 
10 -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 10.1 - A fiscalização dos serviços prestados pelo vencedor da presente licitação ficará a 
cargo da Prefeitura  Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação.  
 10.2 - O Concessionário deverá obter a aprovação prévia do Município para qualquer 
benfeitoria que pretenda realizar no bem imóvel cedido. 
 10.3 - A inabilitação do licitante, em qualquer das fases do procedimento licitatório, 
importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes. 
 10.4 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 
disposições deste Edital. 
 10.5 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação 
e proposta exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento.  
 10.6 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificação ou substituição das 
propostas ou qualquer outro documento. 
 10.7 - O Concessionário deverá manter e conservar o prédio e os utensílios, portas, 
fechaduras, janelas, tudo em perfeito estado de funcionamento, sob pena de o Município 
executá-lo e depois cobrar do Concessionário, para o qual fica já autorizado. 
 10.8 - Só terão o direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações 
ou recursos e assinar as atas, os licitantes, ou seus representantes credenciados e os membros 
da Comissão de Licitações. 
 10.9 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à “Documentação”, não serão 
admitidos à licitação os concorrentes retardatários. 
 10.10 - Ao Prefeito Municipal fica assegurado o direito de, no interesse do Município, 
revogar ou anular a presente licitação, sem que caiba aos licitantes quaisquer direitos a 
reclamação ou indenização. 
 10.11 - Em caso de desistência do proponente vencedor da presente licitação, o Município, 
a critério do Prefeito, poderá aplicar qualquer uma das sanções previstas pelos artigos 86 a 88 
da Lei Federal n° 8.666/93, e alterações. 
 10.12 -  A Minuta do Contrato encontra-se anexa a este. 
 10.13 - Fica eleito o Foro da Comarca de Sarandi para quaisquer litígios decorrentes deste 
Edital. 
 10.14 - Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 8 horas às 12 
horas e das 13h30min horas às 17 horas na Prefeitura Municipal de Barra Funda, na Secretaria 
Municipal de Administração, sita à Av. 24 de Março, 735, ou pelo telefone (54) 3369 1202. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra Funda em 13 de Junho de 2012. 
 
 
 

ALEXANDRE ELIAS NICOLA 
Prefeito Municipal 

 
 


