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Processo Administrativo n°:2018/001782303 

 
PROJETO BÁSICO 

 
Concessão de Direito de Uso de Bem Público, com Outorga Onerosa, Precedido de 
Obras de Restauração e Reforma do Complexo do Mercado Municipal de São Brás, 

objetivando a reabilitação e reutilização do imóvel. 
 

1 APRESENTAÇÃO 

O presente Projeto Básicotem como finalidade apresentar as diretrizes e especificações 
técnicas correspondentes aos requisitos mínimos exigidos para a elaboração das propostas 
dos licitantes da Concorrência Pública, para Concessão de Direito de Uso de Bem Público, 
com Outorga Onerosa, Precedido de Obras de Restauração e Reforma do Complexo 
do Mercado Municipal de São Brás, objetivando a reabilitação e reutilização do imóvel. 
O ANTEPROJETO encontra-se embasado em estudos técnicos preliminares, realizados por 
empresa que apresentou proposta no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE, N.º 02/2018 – CODEM / PMB,queassegurou a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impactodo empreendimento. 
Dentre os elementos trazidos no ANTEPROJETO, constam os descritivos das edificações; 
estruturas e equipamentos que deverão ser construídos, modernizados e/ou instalados; 
planilha preliminar que possibilita a mensuração inicial dos custos de obra;Relatório de 
Análise de Viabilidade Econômico-Financeiro(em anexo);as atividades e/ou serviços que 
caracterizam a posterior operação do Mercado. 
Não obstante sejam expostos os parâmetros de investimentos e de operação que devem ser 
considerados pelos interessados na elaboração de suas Propostas, importa destacar que, 
uma vez atendidos os pressupostos mínimos, aos proponentes não se lhes restringe a 
propositura de conceitos e soluções mais amplos do que as bases ora estipuladas. 
Por fim, independentemente do Relatório de Análise de Viabilidade Econômico-
Financeiroutilizado para a apresentação de suas propostas, deverão os proponentes 
interessados realizar estudos próprios de Viabilidade Econômica e Financeira. 

2  JUSTIFICATIVA 

O município de Belém possui um grande acervo de bens materiais e imateriais, móveis e 
imóveis que representam um valor cultural significativo a nível nacional, desta forma trazendo 
a tona, a lembrança da antiga Santa Maria de Belém do Grão Pará, que traziam seus traços 
e cores marcantes. 
Insere-se nesse contexto o Mercado de São Brás, que na época de sua construção estava 

localizado na porta de entrada da nossa capital, tendo suas estruturas erguidas em maio de 
1910 presenteando Belém com o Mercado Público mais bonito à época. Criado pelo arquiteto 
italiano Filinto Santoro, o Mercado foi construído sob forte estrutura em ferro, mesclando 
elementos da Art Nouveau com o estilo Neoclássico, rico em detalhes escultóricos, trabalhos 
em ferro e azulejos decorativos. 
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Como destino altamente atrativo nos segmentos de lazer, ecoturismo e compras, nas ultimas 
décadas, Belém tornou-se, igualmente, referência no setor de eventos e gastronomia, 
conquistando títulos internacionais junto à UNESCO.Nesse contexto, o Município de Belém, 
visa à transformação do Mercado em um equipamento urbano de alto nível, abrigando um 
centro gastronômico, proporcionando a prestação de serviços diversos aos belenenses e aos 
visitantes da Cidade de Belém. 
Por fim, para demonstrar que a transformação do referido imóvel em um PoloTurístico 
consolidado, capaz de gerar os benefícios esperados pela comunidade, a alternativa mais 
apropriada de gestão, após sua Restauração e Reforma,deverá serpor meio deConcessão 
do Complexo do Mercado de São Brás, a um parceiro privado. 

3 OBJETIVOS DO PROJETO 

O empreendimento contempla a reforma, restauro e a modernização do Mercado de São 
Brás fomentando o desenvolvimento turístico e comercial, com fito de dinamizar esse 
segmento. Igualmente, abrindo a possibilidade de captação de novas formas de 
investimentos e/ou parcerias. 
Este Projeto Básico tem como finalidade determinar as obrigações da Concessionária 
relacionadas à execução de obras; prestação de serviços aos consumidores e; a alocação 
dos permissionários existentes, na forma de contrato administrativo de concessão, 
abrangendo no que se refere tanto às obrigações de caráter geral, como aos requisitos 
mínimos de construção, modernização e operação do Mercado, a luz das Leis que regem os 
bens históricos e/ou tombados. 
Este objeto tem como premissa primária nortear as diretrizes propostas, ficando a cargo do 
Concessionário vencedor do certame, a apresentação do Projeto Executivo e seus 
respectivos impactos. 

3.1  Objetivos Específicos 

I. Ampliar a oferta de espaços culturais, de entretenimento e de prestação de serviços; 
II. Fomentar a atividade turística e gastronômica, ampliando sua demanda; 

III. Atrair investimentos privados; 
IV. Promover a geração, a realização e a apropriação de valor na região; 
V. Dinamizar a economia com foco na inovação; 
VI. Criar ambiente favorável à realização de negócios em Belém; 

VII. Contemplaros permissionários existentes; e 
VIII. Adotar sistemas e processos pautados na sustentabilidade ambiental. 

4  INVESTIMENTOS 

4.1 Investimentos Necessários 

Além da Análise de Viabilidade Econômico - Financeira apresentada faz-se necessário que 
o proponente apresente seus respectivos levantamentos e/ou estudosEconômico - 
Financeiro, objetivando minimizar o risco de investimento. Quanto ao estudo apresentado 
foram levados em consideração os seguintes aspectos: Taxa Mínima de Atratividade, Custo 
Médio Ponderado do Capital, Avaliação dos Empreendimentos, também sendo usados os 
indicadores de Valor Presente Líquido - VPL, a Taxa Interna de Retorno - TIR, Tempo de 
Recuperação de Capital - Payback, Análise Econômica Financeira e Fluxo de Caixa. 
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Para o empreendimento proposto as análises foram feitas com base no Fluxo de Caixa 
projetado de receitas e despesas, adotando como premissas os valores referentes a 
contratos de locação das áreas disponíveis e demais receitas provenientes do 
empreendimento. 

4.2 Estimativas de Custosda Obra 

O custo estimado com planejamento, obras civis ecom licenças, registros, taxas e 
emolumentos cartoriais éde R$ 34.953.981,00(Trinta e quatro milhões, novecentos e 
cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e um reais). 

5  VALOR DA OUTORGA 

5.1 Valores Referenciais da Outorga 

Para fins do certame proposto, o valor mínimo do CONTRATO DE CONCESSÃO é 
de R$ 41.105.863,00 (Quarenta e um milhões, cento e cinco mil, oitocentos e sessenta e três 
reais),considerando os custos estimados com planejamento, obras civis e os custos com 

licenças, registros, taxas e emolumentos cartoriais no montante de R$ 34.953.981,00, (Trinta 
e quatro milhões, novecentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e um reais)e o 
valor presente estimado para o pagamento da outorga de R$ 5.234.882,00 (Cinco milhões, 
duzentos e trinta e quatro mil e oitocentos e oitenta e dois reais),conforme o Anteprojeto de 
Arquitetura e o relatório de Viabilidade Econômico- Financeiro, sendo este o valor mínimo, a 
ser pago ao Poder Concedente pela Concessionária, para o período da Concessão. 

5.2 Valor Referenciala ser pago pelos atuais Permissionários 

I. O valor a ser pago pelos atuais permissionários, nos primeiros 03 (três) anos de 
funcionamento, não poderá ultrapassar o valor de R$130,00/m² (Cento e trinta reais por 
metro quadrado) por mês. Findo este período, fica a cargo do Concessionário a revisão do 
valor, utilizando o IGP-M para a atualização; 

II. O valor arrecadado será tido como remuneração da Concessionária. 

5.3 Do Condomínio 

Antes da inauguração do empreendimento, poderá ser constituído o condomínio, que 
obrigatoriamente será proporcional à área de locação e deverá estar de acordo com a 
prestação de contas mensal, a ser apresentada a todos os permissionáriose locatários. 

5.4 Do equilíbrio Econômico-Financeiro 

5.4.1 Sempre que atendidas as condições do CONTRATO e mantida a alocação de riscos 
nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilíbrio econômico-financeiro. 

5.4.2 Na ocorrência de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR cujas consequências não 
sejam cobertas por seguro disponível no mercado securitário brasileiro e em 
condições comerciais viáveis, as PARTES optarão de comum acordo entre a 
recomposição do equilíbrio econômico- financeiro, conforme previsto no Contrato. 

5.4.3 A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será efetivada, de comum acordo 
entre as PARTES, mediante as seguintes modalidades: 

a) prorrogação ou redução do prazo da CONCESSÃO; 
b) readequação dos índices que compõem o Índice de Qualidade dos Serviços - IQS, 
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c) revisão dos encargos e obrigações assumidos pela CONCESSIONÁRIA, inclusive 
prazos vinculantes à CONCESSIONÁRIA; 

d) pagamento de indenização; 
e) outra forma definida em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a 

CONCESSIONÁRIA; ou 
f) combinação das modalidades anteriores. 

5.4.4 As alternativas para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro não poderão 
alterar a alocação de riscos originalmente prevista no CONTRATO. 

5.5 Das Revisões Ordinárias 

5.5.1 Sem prejuízo das demais previsões do CONTRATO, e das prerrogativas legalmente 
conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente à imposição de novas 
obrigações, ou de alterações sobre o OBJETO, a cada 5 (cinco) anos, contados da 
DATA DE ORDEM DE INÍCIO, as PARTES promoverão a revisão dos parâmetros, 
condições e resultados gerais da CONCESSÃO. 

5.5.2 O procedimento de revisão deverá ser instaurado de ofício pelo PODER 
CONCEDENTE, ou a pedido da CONCESSIONÁRIA, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
prorrogável por igual período, da conclusão dos 5 (cinco) primeiros anos de vigência 
do CONTRATO, e assim sucessivamente, até o final do prazo de duração da 
CONCESSÃO. 

5.5.3 Caso não haja a necessidade de alterações dos parâmetros, condições e resultados 
gerais da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE deverá instaurar o procedimento 
de Revisão Ordinária, para se pronunciar sobre a não necessidade de qualquer 
revisão, abrindo prazo para manifestação da CONCESSIONÁRIA. 

5.5.4 Para fins da análise da necessidade, conveniência ou oportunidade da revisão, cada 
PARTE detalhará, no prazo de 30 (trinta) dias da instauração do processo, as 
eventuais alterações sugeridas, com as justificativas correspondentes, estudos e 
outros documentos que embasem a sua proposta. 

5.6 Das Revisões Extraordinárias 

5.6.1 Sem prejuízo das demais previsões do CONTRATO e das prerrogativas legalmente 
conferidas ao PODER CONCEDENTE relativo à imposição de novas obrigações, ou 
de alterações sobre o OBJETO da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE ou a 
CONCESSIONÁRIA poderão solicitar a revisão extraordinária do CONTRATO, 
sempre com vistas à regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e 
generalidade dos serviços OBJETO da CONCESSÃO, e desde que houver 
necessidade comprovada de inclusão e/ou exclusão de encargos no CONTRATO, 
resultado de transformações tecnológicas supervenientes ou da necessidade de 
adequação dos sistemas de mensuração da qualidade dos serviços prestados, a 
padrões técnicos reconhecidos nacional ou internacionalmente. 

5.6.2 A solicitação da CONCESSIONÁRIA deverá vir acompanhada das razões que 
justifiquem a revisão pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos e 
pareceres técnicos julgados pertinentes. 

5.6.3 Ao avaliar a solicitação encaminhada nos termos anteriores desta cláusula, o PODER 
CONCEDENTE poderá consultar a opinião de outros órgãos e entidades técnicas 
envolvidos. 
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5.6.4 O procedimento de revisão extraordinária será concluído mediante acordo entre as 
PARTES no prazo de 60 (sessenta) dias,  prorrogável por igual período. 

6  ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PROPOSTAS 

A área de concessão totaliza aproximadamente16.106 m² (dezesseis mil, cento e seis metros 
quadrados), onde a Concessionária deverá implantar as edificações, estruturas de apoio e a 
infraestrutura necessáriapara aexploração do bempúblico, através da sublocação, realização 
de eventos e prestação de serviços, conforme apresentados noAnteprojeto. 
A outorga permite o uso da área e dos espaços para fins de eventos, atrações turísticas, 
entretenimentos, bem como, estabelecimentos culturais, comerciais, logísticos, entre outros, 
condicionados a prévia análise e aprovação pelo Poder Concedente. 
 
São encargos da Concessionária no Mercado de São Brás: 
 

I. Elaborar projeto executivo 
II. Reformar e modernizar as edificações existentes, mantendo suas características 

patrimoniais históricas; 
III. Adequar e modernizar o sistema de abastecimento de energia; 
IV. Implantar e modernizar o sistema de climatização; 
V. Revisar, adequar e implantar as estruturas de segurança contra incêndio e pânico; 
VI. Adequar, revisar e implantar a sinalização e comunicação visual interna e externa; 

VII. Prever e instalar mobiliários e equipamentos para os diferentes espaços e 
instalações; 

VIII. Implantar e modernizar os sistemas de telecomunicações e internet; 
IX. Implantar e operar estacionamento; 
X. Adequar, reformar, implantar e operar espaços destinados aestabelecimentos 

comerciais; 
XI. Implantar e operar espaço para unidade administrativa da Concessionária; e 

XII. Implantar espaço para a fiscalização, monitoramento e controle, do Poder 
Concedente. 

6.1 Diretriz proposta pelo Poder Concedente 

O projeto objetiva, mediante a contratação de empresa especializada,àelaboração de 
projetos executivos, diversificaçãodo complexo do mercado de São Brás ea 
realizaçãodeserviços de obra/engenharia, assim transformando-o em um novo e verdadeiro 
espaço de serviços, compras, gastronomia e convivência social, contemplando um Mix de 
Atividades, conforme abaixo proposto, dentre outros: 

I. Restaurantes nos Terraços; 
II. Empório; 

III. Cervejaria; 
IV. Boulangerie (Padaria Gourmet); 
V. Ver-o-pesinho (Boieiras); 
VI. Diversas opções de Gastronomia; 

VII. Praça de Alimentação  Interna; 
VIII. Salas de Eventos; 
IX. Escola de Gastronomia; 
X. Espaço Artesão Paraense (Barro, Miriti, Cestaria, etc.); 
XI. Coliseu de Eventos Populares; 

XII. Centro de Atendimento Cidadão (SEMOB, FUNPAPA SEGUP, SEFIN, DETRAN, 
etc.); 
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XIII. Operações de Serviços; 
XIV. Operações Complementares de Varejo; 
XV. Estacionamento Subterrâneo para, no mínimo, 200 vagas de Veículos; 
XVI. Estacionamento para motos; 

XVII. Bicicletário; 
XVIII. Escadas de Acesso (Fixas e Rolantes); 
XIX. Elevadores; 
XX. Banheiros, Fraldários, PNE; e 
XXI. Infraestrutura de Ar Condicionado e Exaustão. 
 
Além disso, em adequação a destinação dada pelo Anteprojeto,o projeto executivo e a 
exploração pela Concessionária deve seguir ramos de atividades afins, que sejam 
compatíveis com o complexo do Mercado, tais como: 
 

III. Livraria e Revistaria 
IV. Antiquário 
V. Serviços de Relojoeiro 
VI. Ervas Amazônicas 

VII. Produtos Naturais 
VIII. Artigos Religiosos 
IX. Armarinho 
X. Discos Antigos (Vinil) 
XI. Serviços de Celular 

XII. Serviços de Calçados 
XIII. Artesanato  
XIV. Vestuário com estampas regionais 
XV. Joalheria 
XVI. BijuteriaRegional (prata, pedras semipreciosas, osso, etc.) 

XVII. Games Antigos 
XVIII. Chaveiro 
XIX. Engraxataria 
XX. Bombons Regionais 
XXI. Doceria 

XXII. Cachaçaria 
XXIII. Vinícola  
XXIV. Artigos de Couro 
XXV. Barbearia 

XXVI. Café 
XXVII. Padaria 
XXVIII. Peixaria 
XXIX. Mariscos 
XXX. Açougue 

XXXI. Hortifrutigranjeiro 
 
Aos atuais permissionários que estiverem devidamente regulares, deverá ser viabilizada 
arequalificação e readequação, a fim de que possam enquadrar-se a nova estrutura de 
atividades que serão desenvolvidas no Mercado. 
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6.2 Espaços físicos a serem Intervencionados 

I. Pavilhões: Central, Norte e Sul; 
II. Quiosques Externos; 

III. Setor de Farinha; 
IV. Setor Hortifrutigranjeiro; 
V. Mercado de Carne, Peixe, Frango e Caranguejo; 
VI. Estacionamentos Subterrâneos (localizados abaixo do Mercado Central e de Carne); 

VII. Vias de Acessos – Fundos e Laterais; 
VIII. Setor de Refeições; 
IX. Área de Depósito; 
X. Áreas Externas e Praça Floriano Peixoto. 

6.3 Tipos de Serviço a Executar 

Fica a cargo do Concessionário a apresentação do Cronograma físico contendo as etapas e 
prazos de cada fase, projeto,execução, conclusão e entrega das obras vinculadas à 
Concessão, bem como, o prazo em que serão prestados os serviços abaixo listados: 

6.3.1 Relatório de identificação da Situação Atual 

I. Relatório fotográfico detalhado; 
II. Representação Gráfica com plantas baixas, cortes e vistas e materiais empregados; 

6.3.2 Projeto executivo de Arquitetura 

I. Detalhamentos arquitetônicos necessários; 
II. Lay-out dos diversos usos definidos para todos os espaços; 

III. Detalhamento dos mobiliários; 
IV. Desenvolvimento de maquetes eletrônicas de interior e exterior; 
V. Projeto e Memorial de Restauro; e 
VI. Coordenação e compatibilização dos projetos complementares. 

6.3.3 Projeto executivo De Engenharia 

I. Projeto de Fundações; 
II. Projeto Estrutural; 

III. Projeto Executivo de Engenharia; 
IV. Projeto de Sistemas Elétricos e SPDA - Sistema de Proteção Contra Descargas 

Atmosféricas; 
V. Projeto de Sistemas Hidrosanitários; 
VI. Projeto de Sistemas de Combate a Incêndios; 

VII. Projeto de Climatização e Exaustão; 
VIII. Projeto de Cabeamento Estruturado, Sistemas de Comunicação, Sonorização, 

Circuito Fechado de TV - CFTV e Alarme; 
IX. Projeto de Sistema Fotovoltaico Conectado a Rede Elétrica; 
X. Projeto de Rede de Gás - GLP; e 
XI. Projeto do Sistema de Drenagem e Águas Pluviais. 

XII. Projetos de sustentabilidade ambiental com certificação oficial.  

6.3.4 Outros Serviços 

I. Projeto de Comunicação Visual; 
II. Orçamento detalhado, com memória de cálculo, para Construção de Obra; 

III. Estudo de Mercado e Viabilidade Econômica; 
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IV. Estudo de Impacto de Vizinhança-EIV e Relatório de Impacto de Vizinhança-RIV 
V. Estudo de Impacto de Trânsito – RIT;e 
VI. Aprovação e acompanhamento, dos projetos, junto aos órgãos competentes. 

 

6.4 Solução Técnica Apropriada 

Entende-se como solução técnica justificadamente mais apropriada, aquela em que, 
posteriormente à conclusão do certame licitatório, o proponente vencedor, devidamente 
adjudicado e já na condição de Concessionário, para fins de execução dos encargos relativos 
às obras e serviços, venha apresentar em Projeto Executivo, no qual deverão constar as 
formalidades técnicas e os elementos necessários à realização das obras do 
empreendimento, com nível adequado de detalhamento de todas as suas etapas. 

6.5 Da exploração de espaços na área da Concessão 

6.5.1 A CONCESSIONÁRIA poderá explorar, diretamente ou por meio de terceiros, os 
espaços da ÁREA DA CONCESSÃO, observando-se a regulamentação vigente. 

6.5.2 Fica vedada a exploração de atividades diversas daquelas compatíveis com OBJETO 
DA CONCESSÃO e que não sejam consideradas próprias de mercados municipais. 

6.5.3 Havendo quaisquer dúvidas a respeito da compatibilidade de determinada atividade 
a ser desenvolvida na ÁREA DA CONCESSÃO com o seu OBJETO, deve a 
CONCESSIONÁRIA encaminhar solicitação de autorização ao PODER 
CONCEDENTE. 

6.5.4 O PODER CONCEDENTE decidirá sobre a solicitação de que trata o item 6.5.3, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por mais 15 (quinze) dias, sendo que 
a sua omissão, após esses prazos, implicará anuência. 

6.5.5 A CONCESSIONÁRIA poderá explorar as FONTES DE RECEITAS diretamente, 
mediante a constituição de subsidiária(s) integral(is), ou mediante terceiros. 

6.5.6 A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar anualmente e por escrito ao PODER 
CONCEDENTE relatório que contenha a descrição detalhada do escopo da(s) 
atividade(s) e/ou empreendimento(s) desenvolvido(s) na ÁREA DA CONCESSÃO, 
demonstrando, dentre outros elementos que julgar relevantes, que a(s) atividade(s) 
ou empreendimento(s) se adéqua(m) ao OBJETO da CONCESSÃO, que não 
compromete(m) a qualidade da exploração do OBJETO, e que obedece(m) à 
legislação brasileira, inclusive a ambiental. 

6.5.7 Além das informações previstas no item6.5.6, o PODER CONCEDENTE poderá, a 
seu critério, requerer outras informações pertinentes, de acordo com a(s) atividade(s) 
objeto da solicitação. 

6.5.8 No caso de o PODER CONCEDENTE identificar, no exercício da sua competência 
fiscalizadora, o desenvolvimento de atividade ilícita ou incompatível com o OBJETO 
do CONTRATO na ÁREA DA CONCESSÃO, deve ordenar o encerramento da 
mesma, sem prejuízo da aplicação de sanções contratuais e, eventualmente, legais 
cabíveis. 

6.5.9 Fica obrigatória à CONCESSIONÁRIA a apresentação do Relatório de Impacto de 
Transito – RIT, a fim de ratificar o número de vagas para estacionamentos proposto 
pelo Anteprojeto. 
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6.6 Métodos e Prazo de Execução 

Em sua proposta técnica, o Concessionário Proponente deverá prever a conclusão, no prazo 
máximo de 18 (dezoito) meses,dos projetosdas obras de construção, reforma, modernização, 
adequação, revisão e implantação das estruturas e edificações, bem como, da instalação de 
mobiliários e equipamentos, destinados aos espaços e estruturas do Mercado, 
correspondendo aos encargos mínimos constantes neste objeto, podendo a proposta, para 
as aludidas obras e serviços, prever sua execução de modo concomitante ou não, conforme 
solução técnica justificadamente mais apropriada. 
 

a) Reforma e modernização de toda a área externa ao Mercado, a fim de melhorar a 
recepção dos usuários; 

b) Reforma da cobertura e forração interna dos espaços concedidos; 
c) Instalação e/ou modernização dos equipamentos de climatização e conforto térmico 

dos espaços concedidos; 
d) Implantação de sistema de divisórias com isolamento acústico para configuração de 

auditório e salas moduláveis de diferentes espaços destinados a tal segmentação; 
e) Instalação de subestação para o abastecimento de energia do conjunto de 

instalações e equipamentos elétricos que caracterizam a unidade consumidora do 
complexo; 

f) Instalação, reforma e/ou modernização das estruturas do espaço destinado à 
instalação de grupo gerador de energia na unidade consumidora do complexo; 

g) Readequação, reforma e modernização das estruturas de segurança, com 
implementação de soluções de prevenção e combate a incêndio e pânico no 
Mercado; 

h) Implantação de sistema vigilância por vídeo monitoramento; 
i) Implantação de projeto de comunicação visual abrangendo sinalização interna e 

externa às edificações para orientar a movimentação dos usuários; 
j) Implantação de espaços para instalação de elementos de publicidade ''on-site'' para 

interação de marcas e/ou produtos durante a realização de eventos; 
k) Instalação de mobiliário, equipamentos e utensílios para atendimento logístico e 

funcionamento dos diferentes espaços, estruturas e serviços previstos para a 
operação do Mercado; 

l) Readequação e modernização da infraestrutura e serviços internos relativos a 
telecomunicações e internet do Mercado; 

m) Readequação, reforma e/ou instalação de espaço administrativo para a 
Concessionária; 

n) Readequação, reforma e/ou instalação de espaço administrativo para o Poder 
Concedente; 

o) Instalação, readequação e modernização de estacionamentos no Complexo;e 
p) Readequação, implantação e operação de estabelecimentos Gastronômicos diversos 

no complexo. 
 

6.7 Plano de Atividades dos Atuais Permissionários 

A Concessionária que vencer o certame licitatório deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da DATA DA ORDEM DE INÍCIO, o Plano de Operação do Mercado para, 
dentre outros, realocar os atuais permissionários, durante o período das obras. 
 
O referido plano deve ser aprovado pelo Poder Concedente. 

7  USOS DO BEM PÚBLICO CONCEDIDO 



 

Página 13 de 34 
CODEM – Av. Nazaré, nº 708- CEP: 66035-135 – Bairro: Nazaré. 

CNPJ: 04977583/0001-66. Belém-Pa. Telefone: 3084-0715/Fax: 3084-0735. 

Associada à SBC – Sociedade Brasileira de Cartografia, Geodésia, fotogrametria e Sensoriamento Remoto 

7.1 Usos Permitidos 

Diante da importância cultural e econômica do Mercado de São Brás para o município de 
Belém, bem como, visando o fomento nas áreas de comércio e turismo e a máxima inovação 
eatração de investimentos, poderá a Concessionária, além dos encargos já pormenorizados 
neste Projeto Básico, mediante anuência do Pode Concedente, utilizar as áreas, espaços e 
equipamentos do Bem Público concedido para os seguintes fins: 

I. Atividades relacionadas a eventos; 
II. Atividades administrativas e operacionais; 

III. Atividades gastronômicas; 
IV. Atividades culturais; 
V. Atividades de estacionamento; 
VI. Atividades comerciais; 

VII. Atividades de serviços; 
VIII. Atividades empresariais; 
IX. Atividades de entretenimento; 
X. Atividades de museus; 
XI. Atividades relacionadas a turismo; e 

XII. Outras atividades a serem autorizadas pelo Poder Concedente. 
 

7.1.1 Implantação de Atrativos ou Serviços 

A Concessionária poderá a qualquer tempo propor novos equipamentos, estruturas, serviços 
ou atividades, de acordo com o perfil de usuários da demanda existente ou futura. Toda e 
qualquer nova atividade deverá ter a prévia autorização do Poder Concedente e 
obrigatoriamente incorporar aos valores da outorga devida mensalmente, o percentual da 
nova receita operacional bruta dos novos valores arrecadados. 

7.2 Usos Vedados 

Tendo em vista o uso responsável e sustentado do Bem Público a Concessionária não 
poderá utilizar as áreas, espaços e equipamentos concedidos para: 
 

a) Fins que não guardem relação com os usos permitidos para o Bem Público 
Concedido; 

b) Fins que tenham finalidade permanente para uso residencial, instituições político-
partidárias, associações ou para templos religiosos; e 

c) Fins que conflitem com as características ambientais do Bem Público Concedido. 

8 DIRETRIZESCONSTRUTIVAS 

8.1 Premissas de Restauro e/ou Reforma 

O proponente deverá na sua proposta, tendo como premissa, o respeito aos valores estéticos 
e culturais do bem, com o mínimo de interferência na autenticidade do mesmo, seja 
autenticidade estética, de patrimônio histórico, dos materiais, dos processos construtivos, 
doespaço envolvente ou outras: 
 

I. Garantir a autenticidade dos materiais na maior quantidade possível de materiais 
originais, de modo a evitar falsificação de caráter artístico e histórico; 
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II. Na impossibilidade de manutenção dos materiais originais, deverão ser utilizados 
outros compatíveis com os existentes em suas características físicas, químicas e 
mecânicas e aspectos de cor e textura sem, no entanto, serem confundidos entre si; 

 
III. Garantir a utilização de materiais reversíveis, que possam ser substituídos no futuro 

e no final de sua vida útil, sem danos ao Bem; 
 
IV. Garantir a autenticidade histórica de todos os aspectos associados ao Bem,não 

sendo permitida qualquer intervenção que possa alterar ou falsificar os valores 
históricos contidos nos materiais, técnicas construtivas, aspectos elétricos e 
espaciais; 

 
V. Garantir a autenticidade estética corresponde ao respeito, as idéias originais que 

orientaram a concepção inicial do Bem e das alterações introduzidas em todas as 
épocas, que agregando valores, resultam numa outra ambiência, também 
reconhecida pelos seus valores estéticos e históricos; e 

 
VI. Garantir a preservação da autenticidade dos processos construtivos e suas 

peculiaridades, evitando o uso de técnica que seja incompatível e descaracterize o 
sistema existente; 

8.2 Diretrizesdas Intervenções de Reforma e Modernização 

Os equipamentos correspondentes aos investimentos constantes no item6 deverão ser 
construídos, reformados ou modernizados observando os pressupostos mínimos descritos 
neste item. As diretrizes apresentadas a seguir têm por objetivo orientar a Concessionária 
quanto à tipologia das obras a serem realizadas, cabendo à Concessionária, apresentar a 
definição final dos equipamentos, materiais e acabamentos e as eventuais alterações e/ou 
reorganização. 

− Estruturas constantes do Mercado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− 1 Pavilhão Central 

− 2 Pavilhão Norte 

− 3 Pavilhão Sul 

− 4 Quiosque 

− 5 Pavilhão de Alimentação 

− 6 Setor de Farinha 

1 2 3 

4 4 5 6 
7 

8 
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− 7 Mercado de Carne, Peixe, Aves e Frutos do Mar 

− 8 Setor Hortifrutigranjeiros 

8.2.1 Pavilhão Central 

 
 
Propõe-se que contenha no mínimo as estruturas abaixo descritas: 
 

I. Área para Eventos; 
II. Elevador Social e de Serviço; 
III. Escada Rolante; 
IV. Lojas em tamanhos diversos; 
V. Banheiros Masculino, Feminino, PNE e Familiar; e 

VI. Acesso restrito aos usuários. 
 

8.2.2 Pavilhão Norte 

 
Propõe-se que contenha no mínimo as estruturas abaixo descritas: 
 

I. Lojas Ancoras; 
II. Fechamento da Área cercada pelas colunas em Blindex; 

III. Acessos as Áreas Externas; e 
IV. Climatização. 
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8.2.3 Pavilhão Sul 

 
 
Propõe-se que contenha no mínimo as estruturas abaixo descritas: 
 

I. Pavilhão Multiuso; 
II. Espaço para Recepções; 

III. Cozinha; e 
IV. Banheiros. 

 

8.2.4 Quiosques 

 
 
Propõe-se que contenha no mínimo as estruturas abaixo descritas: 
 

I. Readequação para Restaurantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.5 Pavilhão de Alimentação 
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Propõe-se que contenha no mínimo as estruturas abaixo descritas: 
 

I. Ver - O - Pesinho; 
II. Mobiliário Padrão 

 

8.2.6 Setor de Farinha 

 
 
Propõe-se que contenha no mínimo as estruturas abaixo descritas: 
 

I. Hortifrutigranjeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.7 Mercado de Carne, Peixe, Aves e Mariscos 
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Propõe-se que contenha no mínimo as estruturas abaixo descritas: 
 

I. Restauração e readequação seguindo o conceito do Mercado. 
 

8.2.8 Setor  Hortifrutigranjeiros 

 
 
Propõe-se que contenha no mínimo as estruturas abaixo descritas: 
 

I. Market  Place; 
II. Espaços para os permissionários; 

III. Mobiliário Padrão. 
 

 

8.3 Estruturas Complementares 
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I. Via de Acesso - Lateral; 
II. Estacionamento Subsolo (abaixo do entorno da Nave Central); 

III. Anfiteatro; 
IV. Paisagismo; 
V. Centro Cidadão; 
VI. Acessos de Carga/Descarga; 

VII. Estrutura para Geradores; e 
VIII. Novos Acessos. 

8.4 Condições Gerais 

As alterações, obras, serviços, materiais e técnicas a serem utilizadas na restauração, 
reforma e/ou implantação das estruturas mínimas especificadas, devem satisfazer 
integralmente às determinações das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT, bem como normas e regulamentos de Órgãos Públicos Federais, Estaduais, 
Municipais e à legislação relativa à detecção, proteção e combate a incêndio. 
Somente deverão ser executados, caso necessário, tapumes e portões provisórios para o 
acesso da obra por máquinas e equipamentos. A execução do alambrado de fechamento 
nos limites do complexo, gradis internos, portões e acessos deverão garantir o isolamento 
da obra do público em geral. 
Quando da limpeza do terreno, será vedada a colocaçãodos materiais retirados, em áreas 
contíguas ou não autorizadas. Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para 
evitar erosão do solo, degradação ambiental e poluição ambiental do complexo e em áreas 
vizinhas. 
Obras de terraplanagem deverão otimizar a utilização adequada, ou rejeição dos materiais 
extraídos. 
Durante a execução dos cortes deverão ser implantados, simultaneamente, os dispositivos 
de drenagem superficial, drenos sub-horizontais e elementos de proteção de talude. Deverão 
ser adotadas medidas e implantadas estruturas para armazenamento e tratamento de 
efluentes e lodos sedimentares, não sendo permitido o uso de valas a céu aberto ou de caixas 
sem tampas adequadas. Caso seja necessário, o ''bota-fora'' deverá ser aprovado pelo órgão 
ambiental responsável. 
Deverá ser evitada a queda do material durante o transporte, deverão ser adotadas medidas 
especiais para prevenir esta ocorrência, bem como a limpeza dos logradouros e áreas 
prejudicadas caso isso ocorra. 
Os aterros só poderão ser executados, com a utilização de material apropriado e adequado, 
procedente da própria escavação ou de empréstimos de jazidas previamente aprovadas 
pelos órgãos ambientais responsáveis. 
Durante os trabalhos de preparo do terreno deverá ser providenciada a drenagem das águas 
pluviais de maneira a canalizá-las sem que causem danos à terraplanagem executada ou 
danos de qualquer natureza ao patrimônio público ou meio ambiente. 

9 DIRETRIZES PARA OPERAÇÃO 

9.1 Proteção aos Empregados e a Terceiros 

As medidas de proteção aos empregados e a terceiros, durante o período de obras, 
obedecerão ao disposto nas ''Normas de Segurança do Trabalho nas Atividades da 
Construção Civil''.  
Deverá existir um controle de identificação de todas as pessoas que tenham acesso à obra. 
Deverão ser adotadas todas as medidas de controle de acesso e segurança das obras, 
necessárias à proteção e segurança de todo pessoal envolvido e do público em geral. 
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Deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para proteção de pessoas quanto a 
quedas de materiais, áreas de risco, seguindo todas as normas pertinentes. 

9.2 Limpeza e Destinação dos Resíduos 

Durante toda e qualquer etapa da obra deverá ser realizada limpeza continuadamente até 
seu final. Deverá ser removido todo o entulho das áreas adjacentes, sendo cuidadosamente 
limpos e varridos todos os acessos. 
Na execução de obras, deverá haver baias apropriadas para a classificação dos resíduos 
gerados conforme classes estabelecidas no Art. 3° da Resolução Federal CONAMA N° 307, 
conforme segue: 
 

I. Classe A 
 
São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 
 

a. De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de obras de 
infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b. De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 
e 

c. De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concretos 
(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

 
II. Classe B 

 
São os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, 
metais, vidros, madeiras e outros. 
 
III. Classe C 

 
São resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como, tintas, solventes, 
óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde, oriundos de demolições, 
reformas e reparos de instalações como, telhas e demais objetos e materiais que contenham 
amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 
 
A destinação final dos resíduos deverá obedecer ao estabelecido no Art. 10° da Resolução 
Federal CONAMA N° 307. 

9.3 Acessibilidade 

Todas as áreas do Complexo do Mercado de São Brás, locáveis ou de suporte, bem como 
banheiros e vestiários, deverão ser acessíveis aos portadores de necessidades especiais, 
observando a todas as normas e legislações vigentes, em especial ao Decreto Federal n.° 
5.296/04 e as Normas de Acessibilidade a Edificações, Mobiliários, Espaços e Equipamentos 
Urbanos (NBR 9050), ou as normas que vierem a substituí-las. 
A instalação de elevadores, elevadores cargueiros e/ou escadas rolantes deverá obedecer 
ao disposto na NBR 13994 (Elevadores para passageiros) e às prescrições legais exigidas 
pelos órgãos legais. 
 

9.4 Multifuncionalidade 
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O Projeto deverá tornar o espaço apto a comportar eventos comerciais, técnico-científicos, 
gastronômicos e sociais, em áreas destinadas a locações, devendo prever espaços de forma 
modular e suportar infraestrutura para instalações de ar condicionado, iluminação, som 
eabastecimento de água e esgoto (quando houver), por área ou setor. 
As instalações elétricas para esses espaços deverão contar com um controle de potência de 
luz e tensão elétrica de 110 v, 220 v e trifásica. 

9.5 Segurança de Incêndio e Pânico 

Todos os equipamentos deverão ser equipados com Sprinklers de água e extintores de 
combate a incêndio, atendendo no mínimo a legislação vigente, especificações do Corpo de 
Bombeiros e normas ABNT para segurança dos funcionários, usuários e visitantes. As 
edificações deverão ter fácil acesso de viaturas, além de amplo acesso para fuga, parapeito 
em vãos ou varandas, e evitar o uso de materiais inflamáveis ou tóxicos. 

9.6  Espaço para Geradores de Energia 

O espaço e as estruturas destinadas à instalação de grupo gerador de energia na unidade 
consumidora do Mercado, deverão ser construídos, reformados e/ou modernizados, sendo 
sua localização em área externa, com isolamento acústico e depósito para o armazenamento 
de combustível, caso haja necessidade. 
 

9.7 Área para Carga e Descarga 

A modernização das edificações existentes deverá abranger a adequação de área para 
carregamento e descarregamento de caminhões, facilitando o acesso e atendimento das 
necessidades do Complexo, em conformidade com as normas da Prefeitura Municipal de 
Belém. 

9.8 Climatização e Conforto Térmico 

O sistema de climatização do Mercado deverá abranger todas as áreas locáveis. Os 
aparelhos de ar-condicionado deverão possuir baixo nível de ruído e vibração. 

9.9 Iluminação 

O Mercado deverá fornecer iluminação adequada aos usuários e ter estrutura física 
preparada para suportar equipamentos especiais de iluminação (caso haja necessidade), 
que poderão ser fornecidos pela Concessionária ou pelos próprios responsáveis por eventos 
que demandarem de iluminação especial. 
O sistema de iluminação externo deverá atender todas as áreas de circulação. Internamente, 
o sistema de iluminação do Mercado deverá proporcionar: 

a. Iluminação de emergência de acordo com normas técnicas dos bombeiros; 
b. Iluminação de manutenção de serviços; 
c. Iluminação vigia/sinalizadora para trânsito de pessoas em ambiente escuro; e 
d. Iluminação com ambientação separada em auditório (caso haja). 

9.10 Telecomunicações e Internet 

O Mercado deverá ter equipamentos instalados para oferecer os serviços de 
telecomunicações e internet, que poderão ser oferecidos gratuitamente ou cobrados dos 
usuários. O serviço de internet via Wi-Fi deverá ter alcance em todos os ambientes, cobrindo, 
no mínimo, todas as áreas edificadas do Mercado, mesmo durante períodos de lotação total 
do equipamento de eventos. 
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O serviço de telecomunicações deverá integrar soluções de alta qualidade para comunicação 
de áudio, vídeo e dados (streaming, telefonia, videoconferência, etc.), sendo estas 
disponíveis, no mínimo, na área administrativa. Deverão ainda ser instaladas centrais 
telefônicas para atendimento operacional nas áreas de circulação. 

9.11 Cabeamento 

O cabeamento estruturado do Mercado deverá seguir nas normas ABNT em todas as áreas 
construídase compor harmonicamente com a proposta de Reforma e Restauro. 

9.12 Sanitários e Vestiários 

O Mercado deverá ter sanitários e vestiários em quantidade suficiente para atendimento dos 
usuários, devendo também apresentar, no mínimo, as seguintes funcionalidades: 
 

a. Instalações sanitárias separadas por sexo; 
b. Torneiras com sensores ou temporizadores para interrupção do fluxo de água; 
c. Barras de apoio para portadores de necessidades especiais (NBR 9050); 
d. Sistema de exaustão (caso não haja aberturas suficientes para renovação de ar); 
e. Pisos impermeáveis, laváveis, de acabamento liso, inclinado para os ralos de 

escoamento providos de sifões hidráulicos. Deverão impedir a entrada de umidade e 
emanações no banheiro e não apresentar ressaltos e saliências; e 

f. Vestiários dotados de armários individuais, observada a separação de sexos. 

9.13 Implantação das Obras Viárias de Compensação 

O Projeto deverá seguir as diretrizes do órgão de trânsito local e regulamentos pertinentes, 
mediante prévia aprovação, com soluções mitigadoras dos impactos no sistema viário 
urbano, no entorno do empreendimento. 

9.14 Manejo de Resíduos 

O Projeto deverá prever local destinado ao acondicionamento seletivo de resíduos sólidos, 
bem como acesso e facilidade na retirada do mesmo 

10 DO FUNCIONAMENTO DO MERCADO 

10.1 Do Funcionamento 

O horário de funcionamento do Mercado será de acordo com a demanda prevista pela 
Concessionária, bem como de seus locatários e usuários, sendo de segunda a domingo, 
devendo a Concessionária manter pontualidade no cumprimento do horário estipulado de 
abertura do Mercado. O horário poderá ser alterado em caso de necessidade após acordo 
entre o Concessionário e os Locatários, com a anuência do Poder Concedente. 
O Concessionário deverá ter ciência que além das oportunidades de negócios a serem 
ofertadas aos locatários no Mercado, terá também que atender à população por meio de 
prestação de serviços de qualidade. 
Os locatários selecionados, prestadores de serviços relacionados ao comércio em geral, 
deverão seguir as normas federais, estaduais e municipais, higiênico-sanitárias e os 
procedimentos técnicos adequados, independentemente da segmentação e/ou ramo de 
atividade, desta forma garantindo a qualidade pertinente. 
 

10.2 Dos Serviços a Serem Executados 
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A Concessionária e seus respectivos licenciados, obrigar-se-ão a realizar os serviços 
correspondentes a cada ramo de atividade, nos dias e horários conforme dispõe os itens 
abaixo descritos: 

 
I. A Concessionária é a única responsável pela qualidade do serviço prestado; 
II. A Concessionária e seus licenciados deverão iniciar a execução dos serviços em até 

15 diasapós a conclusão das obras de benfeitorias do Mercado de São Brás; e 
III. Os serviços deverão ser executados observando-se os critérios de sustentabilidade 

ambiental, em especial: 
a. Instruir os funcionários com relação ao uso consciente de água e de energia elétrica, 

evitando-se desperdício; 
b. Estabelecer políticas e práticas de coleta seletiva dos resíduos sólidos produzidos 

nas dependências do Mercado, bem como, o encaminhamento de materiais passíveis 
de reaproveitamento a cooperativas de catadores ou empresas que atuam com a 
reciclagem desses materiais; 

c. A utilização de mobiliários que possuam certificação INMETRO e de baixo índice de 
consumo energético; e 

d. A disseminação da conscientização quanto a preservação do meio ambiente entre 
seus funcionários, afixando cartazes nas suas dependências contendo mensagens 
do gênero. 

10.3 Da Limpeza, Conservação e Vigilância 

10.3.1 Da Conservação e Limpeza 

O objetivo da limpeza é manter o Mercado de São Brás, em todos os seus componentes, 
livres de quaisquer elementos que possam ser caracterizados como lixo ou escória, além de 
cargas derramadas ou caídas de veículos. 
Mediante programa específico, baseados em dinâmicas rotineiras e emergenciais, deverão 
ser estabelecidos pela Concessionária os critérios de limpeza do Mercado. 
A limpeza rotineira consistirá nos serviços de varredura e de limpeza e desobstrução dos 
dispositivos de drenagem. A limpeza emergencial será acionada sempre que se verificar sua 
necessidade imediata, especialmente quando houver detritos/cargas caídas ou derramadas. 
Nesse último caso, uma equipe deverá ser disponibilizada prontamente, e suas ações 
deverão ser planejadas para a máxima eficácia de atendimento. 
Seus componentes deverão receber equipamento individual e treinamento técnico adequado 
para execução destes serviços, que levem em consideração os vários tipos de detritos e/ou 
cargas, inclusive as perigosas, compostas por substâncias agressivas, ou que necessitem a 
utilização de equipamentos especiais para seu manuseio e remoção, conforme abaixo: 
 

a. Caberá à Concessionária providenciar periodicamente a dedetização e desinfecção 
completa do espaço objeto da Concessão, devendo estes serviços serem 
previamente comunicados e autorizados pelo Poder Concedente; 

 
b. As empresas deverão apresentar informações seguras sobre o uso dos inseticidas 

utilizados, especialmente, quanto à toxicidade dos produtos utilizados nesses 
serviços e o tempo necessário de ausência de pessoas do local. Os responsáveis 
pela aplicação desses produtos químicos deverão usar uniformes e outros 
equipamentos de segurança de acordo com a legislação em vigor; 

 
c. A Concessionária ficará responsável pela preparação do local a ser dedetizado e 

desratizado, providenciando-se, a retirada de todos os alimentos e utensílios do local 
onde será realizado o serviço; 
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d. A Concessionária deverá armazenar e manusear os equipamentos, utensílios e 
gêneros alimentícios, observando, no mínimo, os seguintes aspectos: 

I. Os locais de armazenamento deverão ser mantidos rigorosamente limpos, arejados 
e arrumados; 

 
II. Não será admitido o armazenamento de produtos de forma imprópria ou fora de 

condições normais, como por exemplo, com data de validade vencida, ou que não 
estejam embalados adequadamente; e 

 
III. Os produtos de limpeza, inseticidas, substâncias tóxicas e venenosas deverão ser 

estocadas em dependências próprias, rigorosamente isoladas dos gêneros 
alimentícios. 

 

10.3.2 Do Manejo de Resíduos 

A Concessionária deverá apresentar um Programa de Coleta, Remoção e Tratamento de 
Lixo e Entulhos. Deverão ser observadas as melhores práticas de proteção ao meio 
ambiente, possibilitando no mínimo: 
 

I. Adotar as melhores práticas de gestão de resíduos sólidos como a não geração, a 
redução, a reutilização, a coleta seletiva, a reciclagem, a logística reversa, ou 
tratamento preliminar; 

 
II. Realizar atividades de sensibilização interna junto aos seus colaboradores no sentido 

de disseminar as boas práticas no cotidiano da equipe de trabalho; 
 
III. Realizar a coleta seletiva de resíduos sólidos atentando para as áreas de uso público, 

identificando locais para disposição dos resíduos bem como sua correta destinação; 
 
IV. Retirar resíduos ou entulhos provenientes de eventuais obras no interior da área 

concedida; 
 

V. Promover a coleta e retirada de resíduos orgânicos na frequência necessária para 
evitar proliferação de insetos e pragas; 

 
VI. O acondicionamento e retirada de resíduos sólidos deverá observar a natureza do 

resíduo e promover o acondicionamento e destinação adequada, independente do 
local temporário de armazenamento;e 

 
VII. As lixeiras deverão ser vedadas e alocadas em locais apropriados para a coleta do 

lixo, de forma a evitar o acesso de animais, conter sacos de lixo e serem laváveis e 
diariamente esvaziadas e limpas. 

10.3.3 Do Estacionamento 

As áreas de estacionamento (externas e/ou subterrâneas), sendo de veículos, motos e/ou 
bicicletas, deverão obedecer à legislação vigente, tanto no dimensionamento das vagas 
individuais, quanto no total de vagas a serem disponibilizadas, inclusive vagas especiais para 
idosos e deficientes. 
Os valores cobrados para a utilização do estacionamento deverão estar expostos em locais 
visíveis. A Concessionária deverá classificar as vagas existentes nas seguintes categorias: 
 

a. Estacionamento Avulso; 
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b. Estacionamento Privativo; e 
c. Serviços Especiais. 

10.3.4 Pronto Atendimento 

Além de apresentar um programa de atendimento de primeiros socorros, a Concessionária 
deverá manter recursos humanos e equipamentos para prover primeiros socorros aos seus 
usuários, com condição de transporte a hospitais e/ou postos de saúde próximos, 
obedecendo à legislação vigente. 

10.3.5 Segurança e Proteção Contra Incêndio 

É responsabilidade da Concessionária a observação da legislação vigente quanto à 
segurança e proteção contra incêndio, atendendo às normas quanto aos sistemas, 
equipamentos e treinamentos necessários. 

10.3.6 Segurança Patrimonial e Vigilância 

A Concessionária será responsável pela segurança patrimonial das áreas internas e externas 
das dependências do Mercado e deverá implantar postos de vigilância do patrimônio, 
conforme as necessidades observadas, nos termos das normas vigentes sobre vigilância 
privada. 
O Concessionário deverá, ainda, contratar profissionais habilitados e prover aos profissionais 
de vigilância os equipamentos necessários para sua proteção conforme legislação 
específica. 

10.4 Condições Gerais 

As áreas, serviços e equipamentos que compõem o Mercado, são destinados ao comércio 
varejista, realização de feiras, exposições, eventos culturais e atividades autorizadas, sendo 
sua exploração de responsabilidade exclusiva da Concessionária. Cabe à Concessionária 
total responsabilidade pela segurança do Mercado, devendo apresentar, nos primeiros 06 
(seis) meses do contrato, o Programa de Segurança contemplando: 
 

a. Medidas de Segurança; 
b. Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico; 
c. Treinamento de Colaboradores; 
d. Conformidade com a Legislação, Regulamentos e Normas; e 
e. Medidas relativas à Gestão de Riscos. 

11  OBRIGAÇÕESDA CONCESSIONÁRIA 

11.1 São obrigações da Concessionária 

I. Observar e seguir as normas de disciplina e segurança pertinentes, de forma a 
implantar Instruções Normativas aos locatários e colaboradores que venham a ocupar 
as dependências do espaço concedido; 

 
II. Contratar, manter e dirigir sob sua inteira responsabilidade, sem solidariedade ao 

Poder Concedente, pessoal especializado à perfeita execução dos serviços, em todos 
os níveis, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos de salário, transporte e encargos 
previstos na Legislação Trabalhista, Previdenciária e Fiscal, seguro, indenização e 
quaisquer outros não mencionados, inclusive Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI), em decorrência da sua condição de empregador; 
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III. Providenciar, sem qualquer ônus para ao Poder Concedente, o registro da empresa 

junto aos órgãos competentes, a obtenção de licenças, autorizações, alvarás e 
outros, junto às autoridades competentes, necessários ao funcionamento do espaço 
físico dentro das normas legais vigentes, respondendo por eventuais infrações a 
estas normas; 

 
IV. Manter o espaço físico em funcionamento, nos dias e horários estabelecidos, 

diligenciando para que não falte atendimento aos usuários; 
 

V. Adquirir, às suas expensas todos os equipamentos, materiais, mobiliário, acessórios, 
componentes e utensílios necessários ao bom desempenho das atividades; 

 
VI. Prestar aos usuários atendimento com segurança, rapidez e cordialidade, bem como, 

executar os serviços segundo os padrões de qualidade usuais de mercado e de 
acordo com as normas da ABNT vigentes; 

 
VII. Prestar a qualquer momento, todos os esclarecimentos e informações administrativas 

ou técnicas, que lhes forem solicitadas pelo Poder Concedente; 
 
VIII. Devolver, ao término do contrato, todas as instalações prediais, em especial a elétrica 

e hidráulica, em perfeitas condições de utilização; 
 
IX. Zelar pelo bom funcionamento dos serviços, assim como, pela conservação e limpeza 

das dependências; 
 

X. Assumir integral responsabilidade por todos os atos ou omissões praticados por seus 
licenciados ou colaboradores, durante a execução do contrato; 

 
XI. Responsabilizar-se por todos os tributos, encargos, multas e penalidades advindos 

da prestação dos serviços concedidos. Se por força de interpretação divergente 
tributária ou judicial, o Poder Concedente for compelido a pagar quaisquer destes 
encargos, fará automaticamente o acréscimo do seu valor nas faturas da 
Concessionária; 

 
XII. Facilitar, amplamente, a fiscalização e supervisão permanente da comissão 

estabelecida pelo Poder Concedente, na execução dos serviços e no cumprimento 
das obrigações pactuadas; 

 
XIII. Afastar o colaborador que, a exclusivo juízo da Concessionária, não preencha as 

condições exigíveis para os serviços contratuais, substituindo-o no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas; 

 
XIV. Proceder às manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos e mobiliário, de 

forma a não ocasionar prejuízo à execução dos serviços; 
 
XV. Não executar modificações nas instalações sem prévia autorização do Poder 

Concedente, bem como benfeitorias divergentes as mencionadas neste objeto; 
 
XVI. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

XVII. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados e produtos vendidos; 
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XVIII. Manter o inventário e o registro dos bens vinculados à Concessão; 
 
XIX. Utilizar pessoal devidamente habilitado, para o serviço contratado, os quais deverão 

se apresentar ao local de trabalho, devidamente uniformizados e orientados a 
executar as tarefas de atendimento aos usuários com cordialidade; 

 
XX. Observar as regras de segurança e fornecer todos os equipamentos de proteção 

individual (EPIS) aos seus colaboradores, tais como: calçados, luvas, aventais, 
jalecos e outros que se façam necessários, conforme normas estabelecidas pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); 

 
XXI. Manter em suas expensas, Apólice de Seguro total, bem como, contra riscos de 

acidente de trabalho de todo o pessoal designado para a prestação dos serviços; 
 

XXII. Arcar com eventuais prejuízos causados ao Poder Concedente e/ou a terceiros 
provocados por interferência ou irregularidades cometidas por seus licenciados ou 
colaboradores, convenentes ou prepostos, na prestação dos serviços objeto do 
Contrato; 

 
XXIII. Cumprir e fazer cumprir seus prepostos conveniados, leis, regulamentos e postura, 

bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, 
pertinentes à matéria objeto do contrato, cabendo-lhes única e exclusiva 
responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos 
ou convenentes, em especial quanto ao previsto na Lei de direitos autorais; 

 
XXIV. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico, com a alocação 

dos licenciados e colaboradores necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de providenciar os materiais e equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas; 

 
XXV. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução das obras ou dos materiais 
empregados; 

 
XXVI. Responsabilizar-se pelos vícios e danos, no que se refere a bens duráveis, 

decorrentes da comercialização, em acordo com o Código de Defesa do Consumidor; 
 

XXVII. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade ao Poder Concedente; 

 
XXVIII. Instruir seus licenciados e colaboradores quanto à necessidade de acatar as 

Instruções Normativas da Administração; 
 

XXIX. Relatar ao Poder Concedente toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 
da prestação dos serviços; 

 
XXX. Não permitir a utilização de trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de menor aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 
XXXI. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato; 



 

Página 28 de 34 
CODEM – Av. Nazaré, nº 708- CEP: 66035-135 – Bairro: Nazaré. 

CNPJ: 04977583/0001-66. Belém-Pa. Telefone: 3084-0715/Fax: 3084-0735. 

Associada à SBC – Sociedade Brasileira de Cartografia, Geodésia, fotogrametria e Sensoriamento Remoto 

 
XXXII. Prestar contas da gestão do serviço ao Poder Concedente e aos usuários;e 

 

XXXIII. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta. 

12  OBRIGAÇÕESDO PODER CONCEDENTE 

I. Incumbe ao Poder Concedente fiscalizar permanentemente a prestação de serviços 
oferecidos pelo Concessionário e seus licenciados; 

 
II. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

 
III. Intervir na prestação dos serviços, nos casos previstos em contrato; 

 
IV. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e 

reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até 30 (trinta) dias, das 
providências tomadas; 

 
V. Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação e conservação 

patrimonial;e 
 
VI. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas 

contratuais da Concessão. 

13  DA FISCALIZAÇÃODO CONTRATO 

Para efeito de fiscalização a Concessionária fica obrigada a: 
 

I. Prestar informações e esclarecimentos requisitados pelo Poder Concedente, 
garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, a todas as dependências do Mercado; 

 
II. Esclarecer e buscar sanar as reclamações, exigências ou observações feitas pelo 

Poder Concedente conforme os prazos fixados em cada caso; 
 
III. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Concessionária, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade do Poder Concedente ou de seus agentes e prepostos; 

 
IV. Fornecer ao poder Concedente todos e quaisquer documentos e informações 

pertinentes à Concessão, facultando-o à fiscalização e à realização de auditorias; 
 

V. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
licenciados e/ou colaboradores eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providencias cabíveis; e 
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VI. Disponibilizar as informações por meio eletrônico acessível remotamente para o 
Poder Concedente. 

14  DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

14.1 MAIOR VALOR PRESENTE DA ORTOGA 

O critério de julgamento da proposta a sagrar-se vencedora será o de MAIOR VALOR 

PRESENTEDA OUTORGA, com o mínimo de R$ 5.234.882,00 (Cinco milhões, 

duzentos e trinta e quatro mil e oitocentos e oitenta e dois reais), conforme o relatório 

de Análise de Viabilidade Econômico – Financeira; e o menor valor de locação a ser 

cobrado dos atuais permissionários, sendo, este valor, no máximo de 

R$130,00/m²(Cento e trinta reais por metro quadrado) por mês, para os primeiros 03 

(três) anos após o início das operações do Mercado. 

14.2 DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

14.2.1 Para efeito de qualificação técnica, os seguintes documentos devem ser 
apresentados pelo LICITANTE individual ou, no caso de CONSÓRCIOS, por pelo 
menos um dos seus integrantes: 

a) certidão de registro ou inscrição no Conselho profissional que fiscalize o 
exercício do LICITANTE e de seus responsáveis técnicos, quando exigível, 
ressalvando-se ao PODER CONCEDENTE a possibilidade de realizar 
diligência para verificar a inexigibilidade da referida certidão por parte do 
LICITANTE. 

b) comprovação de aptidão para o desempenho da atividade OBJETO da 
presente LICITAÇÃO, por meio da apresentação de atestado(s) de capacidade 
técnico-operacional emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
o(s) qual(is) comprove(m) que o licitante possui experiência: 
(i) na realização de obras em edificações, com área construída equivalente a, 

no mínimo,3.500 m²(três mil e quinhentos metros quadrados), que integram o 

patrimônio histórico e arquitetônico e, portanto, protegidas por força de lei por 

ao menos um dos ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO; 

(ii) na operação, gerenciamento e manutenção de instalações internas e 

externas, de equipamento com as mesmas características dos MERCADOS 

ou outros empreendimentos comerciais, tais como centro de compras ou 

serviços, com área construída de, no mínimo, 8.000 m² (oito mil metros 

quadrados); e 

(iii) na administração e exploração de espaços comerciais relativos à Área 

Bruta Locável - ABL, equivalente no mínimo a4.400 m2(quatro mil e 

quatrocentos metros quadrados). 

Para efeitos da comprovação de aptidão para o desempenho da atividade OBJETO 
da presente LICITAÇÃO (qualificação técnico-operacional) de que trata o subitem 
14.2.1, letra “b)”, será admitida a apresentação de declaração da própria LICITANTE, 
facultada à COMISSÃO DE LICITAÇÃO a realização de diligências. 
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14.2.2 Para comprovação do quantitativo mínimo será admitida a somatória de até 03(três) 
atestados de capacidade técnica apresentado para cada tipo de experiência prevista 
no item anterior, a fim de guardar a equivalência e compatibilidade mínima com as 
características e prazos de contratos de natureza semelhante (mantidos com órgãos 
públicos ou privados), resguardando-se a proteção dos interesses públicos 
envolvidos. 

14.2.3 Para efeito da comprovação a que se refere o subitem 14.2.1, letra “b)” (qualificação 
técnico- operacional), tratando-se de consórcio de que o LICITANTE tenha 
participado, somente serão aceitos atestados quando demonstrado que a 
participação do LICITANTE tenha sido superior a 30% (trinta por cento) do referido 
consórcio, ou de eventual sociedade de propósito específico, constituída a partir de 
tal consórcio. 

14.2.4 No caso de alterações societárias e nos casos de fusão, incorporação ou 
desmembramento de empresas, somente serão considerados os atestados que 
comprovem de modo inequívoco a transferência definitiva de ACERVO TÉCNICO. 

14.2.5 Para fins desteProjeto BásicoTermo de Referência, e em especial o subitem 14.2.1, 
considera-se pessoa jurídica de direito público qualquer entidade da Administração 
Pública Direta ou Indireta, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios; considera-se pessoa jurídica de direito privado aquelas listadas no 
artigo 44 do Código Civil Brasileiro (Lei Federal nº 10.406/2002). 

14.2.6 Para fins de comprovação da qualificação técnico-operacional de que trata 
exclusivamente o subitem 14.2.1. “b)” (i), serão admitidos atestados emitidos em 
nome de pessoa(s) jurídica(s) que assuma(m) o compromissoformal perante o 
LICITANTE, de contratação com a futura CONCESSIONÁRIA para realização das 
atividades correspondentes. 

14.2.7 Na hipótese prevista no subitem anterior, o LICITANTE, isoladamente ou, no caso de 
CONSÓRCIO, por meio do respectivo líder, deverá apresentar declaração de que, 
sagrando-se vencedor no certame, viabilizará a contratação, pela futura SPE ou 
subsidiária integral, do(s) respectivo(s) detentor(es) do(s) atestado(s). 

14.2.8 Também deverá ser apresentada a declaração do(s) respectivo(s) detentor(es) do(s) 
atestado(s) mencionados no subitem 14.2.6 de que se compromete(m) a celebrar o(s) 
contrato(s) exigido(s) com afutura SPE ou subsidiária integral, caso o LICITANTE se 
sagre vencedor no certame. 

14.2.9 A comprovação da efetiva contratação do(s) detentor(es) do(s) atestado(s) 
mencionados no subitem 14.2.6, pela futura SPE ou subsidiária integral, será uma 
das condições precedentes para a assinatura do CONTRATO. 

14.2.10 Serão admitidos, para efeito da comprovação da qualificação técnica do LICITANTE, 
os atestados emitidos em nome de CONTROLADA, CONTROLADORA ou de 
entidade(s) sujeita(s) ao mesmo CONTROLE, sejam nacionais ou estrangeiras, 
desde que acompanhadas de documentos comprobatórios da experiência atestada. 
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14.2.11 Na hipótese de utilização, por um LICITANTE, de atestados emitidos em nome de 
CONTROLADA, CONTROLADORA ou de entidade(s) sujeita(s) ao mesmo 
CONTROLE, ou em nome de pessoa(s) jurídica(s) subcontratada(s), conforme o 
subitem anterior deverá ser realizada declaração indicando tal condição, 
acompanhada do respectivo organograma do grupo econômico e respectivas 
relações societárias, demonstrando efetivamente a vinculação entre as pessoas 
jurídicas, ou o compromisso de contratação com a futura SPE ou subsidiária integral. 

14.2.12 Tratando-se de LICITANTES estrangeiros, o atendimento das exigências de 
habilitação indicadas no subitem 14.2.1 dar-se-á mediante a apresentação de 
documentos equivalentes, caso existentes. 

14.2.13 O(s) atestado(s) deve(m) apresentar de forma clara e inequívoca as informações 
exigidas, em papel timbrado do responsável pela atestação, no original ou em cópia 
autenticada, devendo ainda conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a) atividades a que se refere; 
b) local da realização das atividades a que se refere, com 

especificação do tipo e área do empreendimento; 
c) qual a Área Bruta Locável (ABL) em m² no caso de administração 

e exploração de espaços comerciais; 
d) características das atividades a que serefere; 
e) percentual de participação do LICITANTE no empreendimento a 

que se refere, quando for o caso; 
f) datas de início e de término da realização das atividades e 

serviços a que serefere; 
g) descrição das atividades exercidas no consórcio pelo LICITANTE, 

quando o atestado tiver sido emitido em nome deconsórcio; 
h) nome do emitente;e 
i) nome e identificação do signatário do atestado, com informações 

atualizadas de seus telefones e e-mail para contato, 
acompanhado de documentação comprobatória de sua condição 
de representante do emitente. 

14.2.14 O LICITANTE deverá apresentar, de forma clara e inequívoca, os dados relevantes 
dos atestados apresentados, devendo, ainda, para eventual complementação de 
informações exigidas, anexar outros documentos comprobatórios pertinentes. Em 
nenhuma hipótese tais documentos comprobatórios substituirão os atestados. 

14.2.15 A conformidade dos atestados poderá ser confirmada por meio de diligência da 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES destinada a averiguar a qualificação técnica do 
LICTANTE, nos termos deste Projeto Básico, sendo que o não atendimento implicará 
na inabilitação do LICITANTE, sem prejuízo de outras sanções cabíveis em virtude 
de falsidade das informaçõesprestadas. 

14.2.16 O LICITANTE deverá, ainda, possuir em sua equipe técnica profissional que 
comprove aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o 
objeto da licitação e com as características mínimas descritas no subitem 
14.2.1.”b).(i)”, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoa jurídica 
de direito púbico ou privado, acompanhados do Certificado de Acervo Técnico – CAT 
e expedidos pela entidade profissional competente (CREA ouCAU). 

15 DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 
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Constituem motivos para rescisão contratual a inexecução total ou parcial do contrato 
conforme abaixo: 
 

I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
 

II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
 
III. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar impossibilidade 

de conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
 
IV. O atraso injustificado do início da obra, serviço ou fornecimento de materiais e 

equipamentos; 
 

V. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento de materiais e equipamentos, 
sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

 
VI. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 
VII. A decretação de falência ou a insolvência civil; 
 
VIII. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
 
IX. A alteração social ou a modificação da finalidade da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 
 

X. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos à Administração 
Pública; e 

 
XI. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita do Poder 

Concedente, de forma amigável e/ou judicial, nos termos da legislação vigente. 

15.1 Consequências da Rescisão 

A rescisão de que trata os subitens I a XI do item 15 acarreta nas seguintes 
consequências: 

 
a. Assunção imediata do objeto contratado, no estado e local em que se encontrar, por 

ato próprio do Poder Concedente; 
 

b. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade; e 

 
c. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração. 

16  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Comete infração administrativa a Concessionária que descumprir as obrigações legais e as 
previstas no Edital e seus anexos. 

16.1 Infração Legal. 
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A Concessionária, locatário e/ou o colaborador que cometer qualquer infração legal ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

I. Leve, média, grave e gravíssima, conforme descrito na minuta do contrato parte 
integrante do Edital de Licitação; 

 
II. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o Poder Concedente, 

pelo prazo de até dois anos; e 
 
III. É vedada a emissão de Declaração de Idoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem 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 Concessionário ressarcir o Poder 
Concedente pelos prejuízos causados. 
 

16.2 Penalidades constantes no artigo 87 da Lei n° 8.666/93. 

Também ficam sujeitas às penalidades constantes no artigo 87 da Lei n° 8.666/93, a 
Concessionária que: 
 

I. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

 
II. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 
III. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com o Poder Concedente em 

virtude de atos ilícitos praticados; e 
 
IV. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao Poder Concedente, 
observando-se os procedimentos previstos na Lei n° 8.666/93. 

17  DAS LEGISLAÇÕES INCIDENTES 

I. Lei Federal N° 8.666/93 - Dispõe sobre Licitações  
II. Lei Municipal N° 7.709/94 - Dispõe sobre o Patrimônio Histórico 

III. Lei Municipal N° 7.401/88 - Dispõe sobre a Política de Desenvolvimento Urbano 
IV. Lei Municipal N° 8.655/08 - Dispõe sobre o Plano Diretor de Belém 
V. Lei Estadual N° 5.629/90 - Dispõe sobre o Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. 

18  APROVAÇÃO, EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DAS OBRAS 

As obras e edificações referentes à reforma, restauro e/ou modernização do Complexo do 
Mercado de São Brás deverão ser concluídas e entregues em condições para o início da 
operação, com a aprovação do Poder Concedente, em até 18 (dezoito) meses, após a data 
da Ordem de Início. 
O prazo inclui a obtenção de todas as licenças e aprovações necessárias dos órgãos 
competentes. Este prazo engloba inclusive eventuais ajustes para adequação do mesmo, 
após a vistoria do Poder Concedente. 
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Antes de iniciar as obras e serviços de edificação relativos à reforma, restauro e 
modernização do Mercado, a Concessionária deverá submeter o Projeto Executivo para a 
aprovação do Poder Concedente. 
O Poder Concedente também deverá realizar vistoria para aferição das obras e serviços de 
edificação realizados. As referidas obras e serviços de edificação deverão atender a todos 
os itens listados e critérios constantes deste Projeto Básico e do Anteprojeto, em plenas 
condições de funcionamento, com acabamento final de todas as estruturas, incluindo o 
funcionamento pleno de máquinas, aparelhos, tomadas, torneiras e outros. 
A construção de qualquer equipamento fora das especificações estabelecidas neste Projeto 
Básicodeverá ser previamente justificada pela Concessionária e formalmente aprovada pelo 
Poder Concedente. 
 

18.1 Prazo Suplementar para Licenças 

O prazo previsto para a conclusão dos encargos relativos à reforma, restauração e 
modernização do Mercado de São Brás, poderá ser prorrogado na hipótese de demora 
superior a 03 (três) meses na obtenção das licenças necessárias, que tenham sido 
ocasionadas por omissão ou demora injustificada dos órgãos competentes. 

19  DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 Reunião Operacional 

O Poder Concedente realizará reunião semestral com representante da Concessionária para 
a avaliação das condições de utilização da área concedida. 
 

19.2 Terceirizados/Subconcessionários 

A relação entre o Concessionário e terceiros contratados será de única responsabilidade do 
Concessionário, não cabendo ao Poder Concedente qualquer obrigação ou responsabilidade 
sobre o mesmo, devendo restringir as condições legais entre os dois entes privados. 
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