
 
SEGEP 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

1 

 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 
 

CONCORRÊNCIA Nº 03/2020-CODEM 
 

 
 

 
Razão Social: _______________________________________________________ 
CNPJ:_____________________________________________________________ 
Endereço: _______________________________________________________ 
E-mail:_____________________________ Opcional: ______________________ 
Cidade: ______________________ Estado:________________ CEP: __________ 
Telefone: _____________________ Fax: __________________ Celular: _________ 
Pessoa para contato: _________________________________________________ 
 
 
Recebemos, através do acesso à página www.comprasgovernamentais.gov.br ou 
www.belem.pa.gov.br, ou outra fonte, na presente data, cópia do instrumento convocatório da 
licitação acima identificada. 
 

Local/data: __________________, ___ de _____________ de 2020. 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura 

 
 

 
Senhor Licitante, 
 
Visando comunicação futura entre a Prefeitura e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher 
o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação através dos e-mails: 
segepcpl2013@gmail.com ou cgl@segep.pmb.pa.gov.br 
 
 
A remessa do recibo permitirá que a Comissão Permanente de Licitação envie diretamente ao 
interessado comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como 
de quaisquer informações adicionais. 
 
 

Belém-Pa, 27 de maio de 2020. 
 
 
 

Monique Soares Leite 
Presidente/CPL/SEGEP/PMB 

Decreto nº 96.290/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/
mailto:segepcpl2013@gmail.com
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EDITAL CONVOCATÓRIO 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 03/2020- CODEM/PMB 
 
 

O MUNICÍPIO DE BELÉM, neste ato se fazendo representar pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO/SEGEP, por intermédio de sua 
Comissão de Licitação, designada pelo Decreto Municipal nº 96.290 de 12 de maio de 2020, conforme 
autorização contida no art. 4º, §3º do Decreto nº 75.004/2013-PMB,bem como na Lei Municipal nº 9.403 
de 06.09.2018, torna público que, de ordem do Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento 
e Administração da Área Metropolitana, torna público aos interessados que realizará licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 03/2020 - CODEM, do tipo MAIOR OFERTA, com 
inversão de fases nos termos do art. 18-A da Lei nº 8985/95, 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, sob o regime de execução indireta Empreitada 
Integral, no dia 13/07/2020, às 09:30 horas, através de transmissão on line ao vivo diretamente do 
auditório da CODEM (1º andar), situado na Av. Nazaré, nº 708, Bairro Nazaré, segundo as informações 
contidas neste EDITAL e seus ANEXOS, em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993 
e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,  bem como o Decreto 
Municipal n° 75.004/2013-PMB e demais normas específicas ao objeto desta Licitação, em 
conformidade com o disposto neste Edital e seus anexos, Lei nº. 8.666 de 21/06/93, e suas alterações. 
 
Os envelopes de PROPOSTA e HABILITAÇÃO deverão ser protocolados em invólucros distintos 
porém ambos acomodados em envelope externo sem identificação do licitante, até o último dia 
útil da data designada para abertura da sessão pública deste certame, na sede da Secretaria 
Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP (CNPJ: 14.700.173/0001-
27) aos cuidados da Coordenadoria Geral de Licitações – Comissão Permanente de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Belém/PA, localizada no endereço: Av. Governador José Malcher, nº 
2110, Bairro São Brás, CEP: 66.060-230, Belém (PA). 
 
A entrega de envelopes por protocolo poderá ser feita presencialmente por qualquer portador, não 
sendo exigida qualquer identificação do responsável pela entrega dos documentos, ou relação de 
representação com o licitante; 
 
Os envelopes devem observar os requisitos estabelecidos neste Edital de Concorrência, não podendo 
conter, no envelope externo, qualquer elemento que permita a identificação dos licitantes. 
 
A divulgação da plataforma e procedimentos de acesso à sessão on line de abertura do certame 
ocorrerá no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis anteriores à data designada para realização da 
referida sessão, no diário oficial bem como nos sítios oficiais onde se encontram as informações deste 
Edital disponibilizadas e publicadas. 

 
1   OBJETO 

 
1.1 Constitui objeto da presente licitação a seleção de pessoa jurídica especializada 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 
IMÓVELEM REGIME DE EXCLUSIVIDADE PELO PRAZO DE 30(TRINTA) ANOS, conforme 
quantidades e especificações constantes neste Edital e seus Anexos. 

 
1.2 O licitante vencedor, concessionário, deverá pagar outorga única em conformidade com o prazo e 
condições estabelecidos no Anexo E da Minuta do Contrato. 

 
2 DA VIABILIDADE ECONÔMICA E TÉCNICA DA CONCESSÃO, OBJETIVO DIRETRIZES E 
METAS 
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2.1 A viabilidade econômica e técnica da Concessão, assim como as diretrizes objetivos e metas estão 
demonstrados no Projeto Básico (Anexo I) do presente Edital.  
 
3 PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL 

 
3.1 Em razão da vigência das medidas de combate e enfrentamento à Pandemia Covid-19, o presente 
Edital e seus Anexos serão disponibilizados exclusiva e gratuitamente nos sítios:  
http://www.belem.pa.gov.br/codem, www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG: 925387) e 
www.belem.pa.gov.br (Editais/Licitações/Segep). 
 
3.2 Sem prejuízo das publicações necessárias, qualquer alteração, modificação ou informação 
referente ao edital em questão estarão disponíveis nos sítios supracitados, cabendo aos interessados 
inteira responsabilidade de acompanhar as informações prestadas, não cabendo aos mesmos, alegar 
desconhecimento sobre quaisquer informações prestadas com referência ao edital em questão.  
 
4 VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO 

 
4.1 O Valor Global estimado para execução do objeto da presente licitação é de R$- 41.105.863,00 
(quarenta e um milhões, cento e cinco mil e oitocentos e sessenta e três reais), considerando os 
custos estimados com planejamento, obras civis e os custos com licenças, registros, taxas, 
emolumentos cartoriais, estudos de viabilidade técnica, assim como o pagamento de outorga 
única, conforme todos os estudos preliminares, Anteprojeto de Arquitetura e relatório de Viabilidade 
Econômico-financeira, durante o prazo da concessão. 

 
5 DO TIPO DE LICITAÇÃO E VALOR DE OUTORGA  

 
5.1 A licitação será do tipo MAIOR OFERTA para OUTORGA ÚNICA, a ser adimplida em única 
parcela ou no decorrer do prazo da concessão, a partir do 6º (sexto) ano da contratação, em 
conformidade com o Anexo E da Minuta do Contrato. 
 

5.2 O valor da OUTORGA ÚNICA no presente certame corresponde à oferta mínima de R$-
5.234.882,00 (cinco milhões, duzentos e trinta e quatro mil e oitocentos e oitenta e dois 
reais), conforme relatório de Viabilidade Econômico-financeira. 

 
5.3 Nos termos do art. 21 da Lei nº 8.987/95, caberá ao licitante vencedor o ressarcimento dos 
estudos, investigações, levantamentos, projetos e despesas ou investimentos já efetuados, 
vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados com a autorização do Poder 
Concedente, os quais estão à disposição dos interessados, importando referida obrigação na 
quantia de R$ 917.000,00 (novecentos e dezessete mil reais), conforme Anexo E da Minuta do 
Contrato – MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA, valor esse já contemplado na 
estimativa total constante no Estudo de Viabilidade Econômico-financeira (parte integrante do 
Anexo I deste Edital). 

 
6 DO PRAZO DA CONCESSÃO 

 
6.1 O período de vigência do Contrato de CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE BEM PÚBLICO 
será de 30 (trinta) anos contados da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu 
extrato no Diário Oficial, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993. Ao final do prazo de vigência do 
Contrato de Concessão, todo o mobiliário será incorporado ao patrimônio do Município de Belém, 
sem caber ao Concessionário qualquer tipo de indenização ou repasse de valores. 
 
6.2 É vedada a cessão ou transferência total do objeto do contrato de concessão, sendo permitida a 
subcontratação parcial, limitada a 30% (trinta por cento),desde que autorizada pelo poder concedente. 
 
7 DO REGIME DE EXECUÇÃO  

 

http://www.belem.pa.gov.br/codem
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/
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7.1 A CONCESSÃO, ora objeto do presente certame, será executada de forma indireta sob o regime 
de EMPREITADA INTEGRAL, conforme art. 6º, VIII, “e” da Lei nº 8.666/93. 
 
7.2 As obras civis deverão ser executadas respeitando as especificações mínimas e condições 
estabelecidas no ANEXO I – PROJETO BASICO e seus anexos, bem como os critérios estabelecidos 
neste Edital.  
 
7.3 Correrão às expensas da CONCESSIONÁRIA todas as despesas com a execução das obras e 
demais serviços assim como pela instalação, manutenção e conservação da área correspondente ao 
complexo de São Brás, objeto da presente licitação durante o prazo da concessão, que continuarão a 
pertencer ao Município de Belém. 
 
8 DO USO DO BEM PÚBLICO CONCEDIDO 

 
8.1 Dos Usos Permitidos 
 

9.1.1. 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 
e atração de investimentos, poderá a Concessionária, além dos encargos já pormenorizados 
neste Termo de Referência, 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. 

 
8.1.2. 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. 
 

8.2. Usos Vedados 
 

8.2.2. 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. 

 
9 DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 



 
SEGEP 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

5 

9.1. Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital, poderá(ão) participar 
desta licitação qualquer pessoa jurídica ou consórcio legalmente estabelecido(a) ou autorizado a 
funcionar no país e que atenda(m) às exigências deste Edital, preenchendo as condições abaixo: 
 

9.1.1 Pessoas jurídicas de direito privado regularmente estabelecidas ou autorizadas a 
funcionar no país e que sua finalidade e ramo de atuação principal, expresso no ato de sua 
constituição ou em alterações posteriores, procedidas até a data de publicação do aviso deste 
Edital, que tenham pertinência com o objeto desta licitação; 

 
9.1.2 A empresa participante deverá apresentar um único CNPJ, não podendo filial ou 
subsidiária substituir a matriz, quando esta for a licitante e vice-versa;  

 
9.1.3 Empresa que tenha conhecimento e aceite as cláusulas editalícias referente a presente 
licitação, conforme Declaração de Pleno Conhecimento (Anexo IV); 

 
9.1.4 Satisfaça plenamente as condições fixadas no presente Edital e seus Anexos; 

 
9.1.5 Qualquer manifestação durante a entrega da documentação somente poderá ser 
formulada pelo próprio interessado, devidamente identificado e por escrito; 

 
9.2 Serão de exclusiva responsabilidade dos concorrentes todas as taxas, tributos e contribuições 
fiscais e para fiscais que forem devidos em decorrência direta ou indireta da participação da 
Concorrência Pública; 
 
9.3 Não será permitida a participação de pessoa(s) jurídica(s) nas seguintes condições: 
 

a) Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. 
 
b) Empresa que esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e/ou 
impedimento de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
 
c) Empresa em processo de falência/concordata ou em recuperação judicial ou 
extrajudicial (devendo ser cumpridas as exigências legais em relação a esses dois últimos 
casos); 
 
d) Empresa que se encontre em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação;  
 
e) Empresa que tenha em seu quadro de pessoal, servidor ou dirigente da Administração 
Pública Direta e ou Indireta, seja Municipal, Estadual e ou Federal. 
 
f) Cooperativas. 
 
h) Empresas cujo sócios, ou proprietários tenham sido condenados em processos 
criminais transitados em julgado por corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, 
perturbação ou fraude de concorrência, formação de quadrilha e outros crimes tipificados 
como ilícitos de malversação de recursos públicos, conforme a Lei Municipal nº 9420/2018. 

 
9.4 É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a participação, na presente Concorrência Pública, 
de mais de uma proposta concorrendo para a disputa do objeto desta licitação, salvo em conformidade 
no subitem 10.8. 
 
9.5 Não será permitida a participação, de forma isolada, de empresas estrangeiras cujo 
funcionamento não esteja autorizado no Brasil.  
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9.6 Será permitida a participação de empresa ou autor dos estudos integrantes do Chamamento 
Público para Manifestação de Interesse n.º 02/2018 – CODEM / PMB, considerando a previsão do 
ressarcimento dos referidos custos, nos termos da Lei nº 8987/95.  
 
9.7 Será admitida a participação em regime de consórcio de empresas nacionais e estrangeiras, 
sendo vedada a participação de uma mesma empresa em mais de um consórcio, e atendidas as 
condições previstas no Art. 33 da Lei 8.666/93, de 21/06/93, bem como aquelas estabelecidas neste 
Edital.  
 

9.7.1  Cada empresa integrante do consórcio deverá atender às exigências estabelecidas para 
habilitação neste Edital de Licitação, sob pena de inabilitação do consórcio. Na hipótese de 
participarem do consórcio empresas nacionais e estrangeiras, a liderança do mesmo caberá, 
obrigatoriamente, à empresa nacional, sem prejuízo da responsabilidade solidária entre todos os 
integrantes do consórcio.  

 
9.7.2 Não será permitida a execução dos serviços por empresa consorciada estrangeira superior 
a 50%. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão 
do objeto licitatório, até sua aceitação definitiva.  

 
9.8 As empresas estrangeiras com subsidiária, filial, agência, escritório, estabelecimento ou agente 
no Brasil deverão apresentar autorização, mediante decreto ou ato expedido pelo Ministro de Estado 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para funcionar no Brasil, ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, se a atividade assim o exigir.  
 
9.9 As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão comprovar que têm 
representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 
administrativamente e judicialmente e apresentar os documentos equivalentes e os complementares 
exigidos neste Edital.  
 
9.10 Os profissionais estrangeiros deverão fazer seus registros provisórios, em conformidade com 
a Resolução nº 1.007/2003, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, 
quando couber (em razão da concessão envolver prévia execução de obra pública). 
 
9.11 Na hipótese de participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: 
 

a) Apresentação de documentos de compromisso de constituição do consórcio, por 
escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos, discriminando a empresa líder, bem como a participação, as obrigações e a 
responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos praticados por qualquer deles, 
tanto na fase da licitação quanto na de execução do contrato dela eventualmente 
decorrente; além do endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais 
demandas entre as partes e;  
 
c) Procuração da consorciada de cada consórcio, outorgando à empresa líder poderes 
para representá-las perante a SEGEP/PMB e CODEM/PMB, em juízo ou fora dele; com 
declaração expressa de ter poderes expressos para receber citação e responder 
judicialmente pelas demais consorciadas e ter poderes expressos para representar o 
consórcio em todas as fases do presente procedimento licitatório, podendo inclusive, 
interpor e desistir de recursos, firmar o contrato e praticar todos os atos necessários;  
 
d) Indicação da empresa responsável pelo consórcio, que deverá atender às condições 
de liderança, observando que no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a 
liderança caberá, obrigatoriamente, a empresa brasileira; 
 
e) Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação prevista 
no subitem 14.2 do Instrumento Convocatório; 
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f) A regularidade fiscal do Consórcio será avaliada a partir da regularidade fiscal de cada 
uma das empresas consorciadas, pelos mesmos critérios adotados para empresas 
individuais; 
 
g) Para efeito de qualificação econômico-financeira, será admitido o somatório dos 
valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação; 
 
h) Quanto à qualificação técnica referente ao subitem 14.2.4.3 deste Edital, admitir-se-á 
o somatório das qualificações dos consorciados; 
 
i) As documentações emitidas pela(s) licitante(s), solicitadas neste Edital, deverão ser 
assinadas pelo responsável legal da empresa líder, que o fará em nome do consórcio; 
 
j) O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de vigência 
do contrato e conclusão do objeto licitado até sua aceitação definitiva; 
 
k) Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição 
ou composição do consórcio sem prévia anuência do Poder Concedente, visando manter 
válidas as premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original; 
 
l) Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se 
constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica, e de que o consórcio não 
adotará denominação própria, diferente da de seus integrantes; 
 
m) Não será permitida a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, 
através de mais de um consórcio ou isoladamente; 
 
n) Os integrantes do consórcio assumirão responsabilidade solidária pelos atos 
praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do Contrato; 
 
o) Havendo a participação de empresa estrangeira no consórcio, deverão atender a todas 
as exigências, mediante apresentação de documentos equivalentes aos solicitados, 
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, 
devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente; 
 
p) Declaração expressa, firmada pelos representantes legais das empresas componentes 
do Consórcio de que, se vencedor desta licitação, levarão a registro na competente Junta 
Comercial o termo de compromisso de Constituição de Consórcio, na forma estabelecida 
na Lei Federal nº 6.404/76 e alterações, observadas as disposições da Instrução 
Normativa RFB nº 1.210, de 16/11/2011, quanto à obrigatoriedade de inscrição no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), bem como o 
respectivo registro nos representantes de classe. 

 
9.12 A participação no presente certame licitatório, importa total e irrestrita submissão dos 
proponentes, às condições deste edital e seus anexos;  
 
9.13 Cada licitante apresentar-se-á, por um representante legal que, após ser credenciado, será o 
único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer 
verbalmente, respondendo assim, para todos os efeitos por sua representada; 

 
10 DO CREDENCIAMENTO  
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10.1 Os interessados em participar desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA deverão apresentar, sob 
pena de descredenciamento e desclassificação da proposta após sua efetiva abertura, DECLARAÇÃO 
DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (ANEXO IV), antes e separadamente dos 
envelopes de Habilitação e Proposta de Preço, documento esse que deverá constar no envelope único 
externo aos demais envelopes contidos no referido involucro sem identificação destinado ao protocolo 
da documentação. 
 
10.2 Em razão das medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia COVID-19, e, considerando 
que a sessão pública será transmitida ao vivo através de plataforma ou link específico, caso o licitante 
deseje se fazer representar na sessão pública presencial, e, desde que respeitado o distanciamento 
social no local de realização do ato, poderá credenciar um representante na sessão presencial, cujo 
ingresso às dependências da CODEM, porém, somente será permitido com o uso de máscara de 
proteção facial e caso não ultrapassada a capacidade limitada do auditório (até quinze pessoas). 
 
10.3 Seja eletrônica ou presencialmente, para a prática de atos durante o certame, será admitido 
apenas 01 (um) representante para cada licitante, com credencial específica apresentada 
separadamente dos envelopes 01 (Proposta de Preço) e 02 (Habilitação) – Vide ANEXO III – Modelo 
de Credencial., documento esse que deverá estar acompanhado da cópia autêntica de um 
documento de identificação válido (inclusive eletrônico com QR-Code), a serem enviados 
exclusivamente para o e-mail: segepcpl2013@gmail.com em até 30 minutos do horário de abertura 
do certame (até as 10:00h), devendo constar no mesmo a subscrição pelo representante legal da 
pessoa jurídica interessada, mediante assinatura digital (por meio de certificação digital válida - 
ICP/Brasil), para que faça a mesma prova que o documento original, nos moldes da MP nº 2.200-2 de 
24/08/2001. 
 
10.4 Tendo como um dos princípios o da celeridade processual, a Comissão solicita às proponentes 
que, efetivamente, se façam representadas na sessão de abertura dos envelopes (on line ou 
presencialmente, devendo, neste último caso, ser adotada medida de proteção individual pelo 
interessado bem como respeitado o distanciamento social), que permaneçam conectados para 
pronunciamento via chat ou presentes até o final do certame e, ainda, que detenham os poderes 
decisórios quando questionados durante a sessão. 
 
10.5 Entende-se por documento credencial: 
 

a) Contrato social de acordo com a Lei Federal n.º 10.406/2002 (Novo Código Civil 
Brasileiro), quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, ou dirigente, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
b) Procuração pública ou particular, para os representantes das empresas, assinada por 
pessoa legalmente habilitada pela empresa licitante nos mesmos moldes do subitem 10.3, com 
firma reconhecida (será admitido documento de identificação com validade eletrônica – QR 
Code), acompanhada do contrato social para conferência das informações; 
 

10.6 A ausência dos documentos citados não inabilita a licitante, todavia, somente poderá 
manifestar-se nas reuniões on line e presencialmente o representante devidamente credenciado. 
 
10.7 O documento de credenciamento será retido pela Comissão e juntado ao processo licitatório. 
 
10.8 Os procedimentos e o link específico de realização da sessão on line de abertura do certame 
serão divulgados até o 5º dia útil da data designada para a realização da sessão pública, contendo 
orientações de acesso por todos os interessados, havendo ampla divulgação nos sites da prefeitura 
municipal de Belém, especialmente na página da CODEM. 
 
11. DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO – IMPUGNAÇÕES E 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL 

mailto:segepcpl2013@gmail.com
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11.1. Os envelopes de PROPOSTA e HABILITAÇÃO deverão ser protocolados em invólucros 
distintos porém ambos acomodados em envelope externo sem identificação do licitante, até o último 
dia útil da data designada para abertura da sessão pública deste certame, na sede da Secretaria 
Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP (CNPJ: 14.700.173/0001-27) 
aos cuidados da Coordenadoria Geral de Licitações – Comissão Permanente de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Belém/PA, localizada no endereço: Av. Governador José Malcher, nº 2110, 
Bairro São Brás, CEP: 66.060-230, Belém (PA). A sessão de abertura ocorrerá no dia 13/07/2020, às 
09:30 horas, através de transmissão on line ao vivo diretamente do auditório da CODEM (1º andar), 
situado na Av. Nazaré, nº 708, Bairro Nazaré, cujo link ou plataforma de transmissão será informado 
em até 05(cinco) dias úteis antes da data de realização da sessão de abertura. 
 
11.2. Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato 
imprevisível, que será comunicado aos licitantes; 
 
11.3. Não serão aceitos envelopes de propostas e documentações encaminhados à Comissão 
Permanente de Licitação, após a data e horário fixado no presente Edital; 
 
11.4. Havendo dúvidas sobre os elementos inerentes a licitação, poderá ser efetuada consulta ou 
impugnação aos termos do Edital, em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura desta 
licitação, por uma das seguintes formas: 
 
a) Mediante entrega protocolizada desde que respeitado a proteção individual e o distanciamento 
social pelo interessado, observado o horário de funcionado da SEGEP, em dias úteis, das 09:00h às 
14:00h; 
b) Através do e-mail: segepcpl2013@gmail.com 
 
11.5. No caso de ser utilizado o e-mail como forma de consulta ou de impugnação, deverá o 
interessado enviá-la assinada eletronicamente (por meio de certificação digital válida – ICP/Brasil), para 
que faça a mesma prova que o documento original, nos moldes da MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. 
 
11.6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, devendo protocolar o 
pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura do certame. 
 
11.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, o licitante que não o fizer até o quinto 
dia útil que anteceder a data da abertura da licitação. Todavia, caso venha a apontar, depois da abertura 
dos envelopes, falhas ou irregularidades que viciaram o Instrumento Convocatório, tal comunicação 
não terá efeito de recurso. 
 
11.8. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações serão respondidos pela Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, que analisará as dúvidas suscitadas e responderá ao interessado, 
exclusivamente através do e-mail que deverá ser informado pelo consulente, ou na inexistência deste, 
a resposta constará apenas no site da Prefeitura: www.belem.pa.gov.br (Editais/Licitações) e será 
anexada até a véspera da abertura da licitação, ficando o interessado ciente de que deverá acompanhar 
as disponibilizações das respostas no referido endereço eletrônico, sob sua inteira responsabilidade. 
 
11.9. No caso de ser constatada a necessidade de alteração do Edital que afete a formulação das 
propostas, seu extrato será republicado, na forma determinada pela Lei, reiniciando a contagem de 
prazo para apresentação das propostas. 
 
11.10. Cabe aos licitantes interessados o acompanhamento das retificações do presente Edital, que 
não afetem a formulação das propostas, diretamente no site da Prefeitura Municipal de Belém e no 
Comprasnet. 
 
12. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTADE PREÇO E HABILITAÇÃO 
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12.1. Será adotada a inversão de fases no presente certame, nos termos do art. 18-A da Lei nº 
8.987/95, procedendo-se, primeiramente, à fase competitiva (abertura e análise de propostas de 
preços), e, após seu julgamento, será aberto o invólucro contendo os documentos de habilitação 
apenas do licitante que ofertar a melhor proposta. 
  
12.2. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes das licitantes e 
demais pessoas que queiram assistir ao ato on line ou presencialmente desde que respeitadas as 
medidas de proteção e distanciamento social já definidas neste edital, a Comissão procederá à 
apresentação e abertura dos invólucros protocolados tempestivamente contendo os envelopes de 
PROPOSTA DE PREÇO e HABILITAÇÃO. 
 
12.3. Conforme consta no preâmbulo deste Edital, o recebimento dos envelopes de proposta de 
preço e habilitação ocorrerá mediante protocolo na sede da SEGEP até o último dia útil anterior a 
sessão de abertura deste certame, devendo o conteúdo se encontrar acomodado  em envelopes 
distintos, opacos, indevassáveis e rubricados nos fechos, protegidos por envelope externo, sem 
identificação. 
 
12.4. Demonstrado a documentação recebida, será registrará em ata a presença dos participantes 
conectados on line cujos credenciamentos forem encaminhados via e-mail até as 10h do dia da sessão 
de abertura ou apresentados na sessão presencial, de 09:30h às 10:00h, respeitadas as medidas de 
proteção e distanciamento social recomendados pelo Ministério da Saúde. A CODEM disponibilizará 
álcool em gel para higienização dos interessados que se fizerem presentes, cabendo ressaltar que o 
espaço terá limitação para até 15(quinze) pessoas, incluídos os membros da CPL, em razão do 
distanciamento mínimo recomendado. 
 
 
12.5. O invólucro externo sem identificação do licitante bem como os envelopes contendo a 
documentação relativa à PROPOSTA DE PREÇO e HABILITAÇÃO, deverão conter na parte externa 
os seguintes dizeres: 
 
 

 
INVOLUCRO EXTERNO – CONCORRÊNCIA 03/2020 – CODEM – CONFIDENCIAL  
OBJETO:“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 
PROTOCOLO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA  
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEGEP  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
DATA E HORA DA ABERTURA: 13/07/2020 às 09:030h (NÃO ABRIR ANTES) 
 
 

 
 

 
ENVELOPE Nº “01” –PROPOSTA DE PREÇO 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEGEP  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
NÚMERO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA LICITANTE  
DATA E HORA DA ABERTURA: 13/07/2020 às 09:30h 
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 03/2020- CODEM 
OBJETO:“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”. 
 
 



 
SEGEP 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

11/35 

 
 

 
ENVELOPE Nº “02” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEGEP  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
NÚMERO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA LICITANTE  
DATA E HORA DA ABERTURA: 13/07/2020 às 09:30h 
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 03/2020- CODEM 
OBJETO: “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 
 

 
12.6. As licitantes deverão apresentar os documentos exigidos numerados e organizados na ordem 
estabelecida neste Edital. 
 
12.7. As pastas que contém os Documentos de Proposta de Preço e Habilitação deverão, ao final, 
apresentar, obrigatoriamente, termo de encerramento declarando o número de páginas apresentadas, 
devidamente, assinadas pelo representante legal. 
 
12.8. As propostas deverão ser digitadas e impressas em 01 (uma) única via, em papel timbrado da 
proponente sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, ter suas páginas numeradas e rubricadas e, 
apresentadas em envelopes fechados e rubricados nos fechos. 
 
12.9. Em nenhuma hipótese será permitido quaisquer adendos, acréscimos, modificações ou 
complementação da documentação de habilitação. A falta de qualquer dos elementos exigidos, acarretará 
a desclassificação da proposta. 
 
12.10. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser como 
ouvinte.  

 
13. DO CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE N° 01  

 
13.1. A proposta deverá ser elaborada com base neste Edital, redigida em língua portuguesa, em 
impresso próprio da firma licitante devendo ser apresentada simultaneamente com o envelope de 
“Habilitação”, em uma via impressa e uma via digital (CD, DVD ou pen drive), isenta de emendas, 
rasuras, ressalvas, alterações ou entrelinhas, em envelope fechado, contendo na sua parte externa e 
frontal, além da razão social da licitante, os mesmos dizeres do envelope de habilitação, substituindo-se o 
termo Habilitação pelo termo “Proposta”. 
 

13.1.1. A Proposta deverá ser apresentada em uma via impressa e uma via digital para 
apresentação a todos os interessados que estiverem conectados on line. Ambas as versão 
deverão conter: 

 
a) Especificação mínima em conformidade com o item 6 do Anexo I deste Edital, detalhada 
dos serviços propostos, prazo de execução, cronograma inicial que observe o prazo máximo 
de 12 (doze) meses para confecção e implantação do quantitativo inicial previsto neste Edital; 
 
b) Oferta Inicial, que não poderá ser inferior ao valor da outorga mínima 
correspondente a R$ 5.234.882,00 (Cinco milhões, duzentos e trinta e quatro mil e 
oitocentos e oitenta e dois reais); 
 
c) Prazo de validade que não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da data 
de sua abertura; 
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d) Declaração de ciência quanto às obrigações e encargos relacionados à Concessão, 
especialmente quanto à Minuta do Contrato e seus anexos; 

 
13.2. As propostas poderão conter outros dados e informações que a critério do licitante, sirvam para 
melhor documentar e esclarecer os serviços a serem executados. 
 
13.3. A Proposta deverá ser assinada e carimbada na última folha e rubricada nas demais, pelo 
representante legal da licitante, e suas folhas numeradas seqüencialmente. 
 
13.4. Não serão permitidas emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações, acréscimos, 
substituições ou entrelinhas a documentação ou a propostas, exceto a promoção de diligências que a 
Comissão entender necessárias, bem como a autenticação de documentos pela Comissão de Licitação, 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório ou para instrução de 
eventuais recursos interpostos. 
 
14. DO CONTEÚDO DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02 

 
14.1. O Envelope n° 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter os documentos a seguir 
relacionados, impressos e em via digital (CD, DVD ou pen drive), apresentados em 01 (uma) única via, 
autenticados ou em cópias com apresentação dos originais, para serem autenticados, caso possível 
(apenas presencialmente no dia da sessão pública) pela Comissão, rubricados pelo representante legal 
da empresa e paginados (Exemplo: 1/5, 2/5....5/5) em todas as suas folhas. O (s) original (is) poderá (ão) 
estar dentro ou fora do envelope.  
 
14.2. Para fins de HABILITAÇÃO, as licitantes deverão apresentar a documentação abaixo, dentro da 
validade e exigências da Lei, sendo que a via digital, em sessão pública on line também será projetada 
para o conhecimento de todos os interessados: 
 
14.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a) Ato constitutivo (no caso de empresário individual), ou Contrato ou Estatuto Social 
consolidados e/ou alterações posteriores, em vigor, acompanhado de prova dos administradores 
em exercício, atualizado e registrado na Junta Comercial, de modo a verificar se o objeto social 
do Licitante é compatível com o objeto da licitação; ou 
 
b) Inscrição do Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedade simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício;  
 
c) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
d) Licença de Funcionamento atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da 
empresa.  

 
14.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), vigente na data 
prevista para abertura da licitação; 
 
b) Prova de regularidade perante Fazenda Federal, inclusive quanto às Contribuições 
Sociais, representada pela Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União; 
 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante; 
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d) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF - Certificado de 
Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 
 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, instituída pela Lei Federal nº 
12.440/11, podendo ser retirada através do site www.tst.jus.br/certidao, para comprovar a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho do licitante; 
 
f) Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas- CNIT, decorrentes de autuações, instituída 
pela Lei Municipal nº 9.209-A/16, podendo ser retirada através do link: 
consultacpmr.mte.gov.br/ConsultaCPMR, para comprovar não terem sido autuadas pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego ou outro órgão responsável. 

 
 

14.2.3. CAPACITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

a) Balanço patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício do último exercício 
social: devidamente acompanhado do Certificado de regularidade do contador, já exigíveis e 
apresentado na forma da lei vigente (pessoas jurídicas sujeitas ao SPED Contábil deverão 
apresentar comprovação extraída do referido sistema), que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, admitindo-se 
sua atualização por índices oficiais, quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. Na hipótese da atualização ou aumento do patrimônio líquido, o 
licitante deverá apresentar documento que comprove a alteração daquela demonstração, 
arquivado na Junta Comercial. 
 
b) Demonstrar: por memória de cálculo, a comprovação da boa situação financeira através 
da apresentação dos cálculos abaixo: 

 
1. Índice de Liquidez Geral (ILG) superior a 1,00 (um), obtido pela fórmula: 
 

AC + ANC 
LG= ------------------- > 1, 00 

PC + PNC 
 
2. Índice de Liquidez Corrente (ILC) superior a 1,00 (um), obtido pela fórmula: 
 

AC 
LC = ------- > 1,00 

PC 
 
3. Índice de Solvência Geral (SG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula: 
 

A T 
SG = ----------------- > 1,00 

P C + PNC 
 
 
OBS: Os fatores constantes das fórmulas acima serão extraídos do balanço patrimonial exigido neste 
Edital, onde: 
 
AC = Ativo Circulante 
ANC = Ativo Não Circulante 
PC = Passivo Circulante 
PNC = Passivo Não Circulante 
AT = Ativo Total 
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c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, recuperações Judiciais e Extrajudiciais 
expedidas pelo distribuidor da sede jurídica da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 
expedida no domicílio da pessoa física, com data de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à 
data de sua entrega. 
 

c.1)Em havendo qualquer ação judicial distribuída, a licitante deverá apresentar a certidão 
atualizada que indique a situação do processo, e, na hipótese de tratar-se de processo de 
recuperação judicial ou extrajudicial deverá comprovar que o Juízo responsável reconheceu 
a aptidão econômico-financeira para os fins de participação de licitação. 

 
14.2.3.1. As empresas que não possuírem indicação dos índices contábeis por terem sido 
constituídas há menos de um ano e/ou apresentarem resultado inferior ou igual a um em 
qualquer dos índices referidos na alínea “b” acima, deverão comprovar que detêm patrimônio 
líquido de 10% do valor orçado para a licitação, na forma dos §§ 2º e 3º, do art. 31 da Lei nº 
8.666, de 1993, como exigência para sua habilitação, nos termos do que dispõe o art. 24 da 
Instrução Normativa nº 03 de 26 de abril de 2018 da SLTI/MPOG. 

 
14.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
14.2.4.1. Apresentação de 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. 
 
14.2.4.2. A licitante detentora da melhor oferta deverá apresentar, na habilitação, 1 (um), ou 
mais, atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, em nome do licitante ou de quaisquer 
membros do consórcio, inclusive dos profissionais integrantes dos seus quadros permanentes, 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com 
o objeto desta licitação; 

 
14.2.4.3. O atestado ou declaração apresentado deverá comprovar, no mínimo, a execução 
de: 

a) 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; 

 
b) 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 

 
c) na administração e exploração de espaços comerciais relativos à Área Bruta 
Locável - ABL, equivalente no mínimo à 4.400 m2 (quatro mil e quatrocentos metros 
quadrados). 

 
14.2.4.3.1. Para comprovação do quantitativo mínimo será admitida a somatória de até 
03(três)atestados de capacidade técnica 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. 

 
14.2.4.3.2. Para efeito da comprovação 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. 
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14.2.4.3.3. 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. 
 
14.2.4.3.4. Para fins deste Edital 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). 
 
14.2.4.3.5. Para fins de comprovação da qualificação técnico-operacional de que trata 
exclusivamente o subitem 14.4.3, “a”, serão admitidos atestados emitidos em nome de pessoa(s) 
jurídica(s) que assuma(m) o compromisso perante o LICITANTE de contratação com a futura 
CONCESSIONÁRIA para realização das atividades correspondentes; 

 
14.2.4.3.6.  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). 
 
14.2.4.3.7. Também deverá ser apresentada a declaração do(s) respectivo(s) detentor(es) 
do(s) atestado(s) mencionados no subitem 14.4.3 de que se compromete(m) a celebrar o(s) 
contrato(s) exigido(s) com a futura SPE ou subsidiária integral, caso o LICITANTE se sagre 
vencedor no certame. 
 
14.2.4.3.8. A comprovação da efetiva contratação do(s) detentor(es) do(s) atestado(s) 
mencionados no subitem 14.4.3, pela futura SPE ou subsidiária integral, será uma das 
condições precedentes para a assinatura do CONTRATO. 
 
14.2.4.3.9.  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. 
 
14.2.4.3.10. 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. 

 
14.2.4.4. O LICITANTE deverá, ainda, possuir em sua equipe técnica profissional (quadro 
permanente)que comprove aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com 
o objeto da licitação e com as características mínimas descritas no subitem 14.4.3. "a", 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 ou CAU). 

 
14.2.4.5. Tratando-se de LICITANTES estrangeiros, o atendimento das exigências de 
habilitação indicadas no subitem 14.4.3 dar-se-á mediante a apresentação de documentos 
equivalentes, caso existentes. 
 
14.2.4.6. 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: 

 
14.2.4.6.1. atividades a que se refere; 
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14.2.4.6.2. local da realização das atividades a que se refere, com especificação do 
tipo e área do empreendimento; 

 
14.2.4.6.3. qual a Área Bruta Locável (ABL) em m² no caso de administração e 
exploração de espaços comerciais; 

 
14.2.4.6.4. características das atividades a que se refere; 

 
14.2.4.6.5. percentual de participação do LICITANTE no empreendimento a que se 
refere, quando for o caso; 

 
14.2.4.6.6. datas de início e de término da realização das atividades e serviços a que 
se refere; 
14.2.4.6.7. descrição das atividades exercidas no consórcio pelo LICITANTE, quando 
o atestado tiver sido emitido em nome de consórcio; 

 
14.2.4.6.8. nome do emitente; e 

 
14.2.4.6.9. 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. 

 
14.2.4.7. 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. 
 
14.2.4.8. 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 Termo de Referência, sendo que o não atendimento implicará na inabilitação do 
LICITANTE, sem prejuízo de outras sanções cabíveis em virtude de falsidade das informações 
prestadas. 
 

14.2.5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 
legal, de que não emprega menor, conforme o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, referente ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º 
da Constituição Federal, conforme modelo constante do Anexo IV, deste Edital; 
 
b) Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, sob as penalidades 
cabíveis fornecida pela empresa e devidamente assinada por sócio, dirigente, proprietário ou 
procurador, conforme modelo constante do Anexo IV, deste Edital; 
 
c) Autorização à PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM para investigações complementares 
que se fizerem necessárias, conforme modelo constante do Anexo IV, deste Edital; 
 
d) Atendimento ao Edital e Fidelidade e veracidade dos documentos apresentados, conforme 
modelo constante do Anexo IV, deste Edital; 

 
e) De Declaração de Capacidade de Mobilização, conforme modelo constante do Anexo IV, 
deste Edital; 
 
f) De Elaboração Independente da Proposta, conforme modelo constante do Anexo IV, 
deste Edital; 
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g) De Ausência de sócio, responsável técnico ou legal, que seja servidor público, funcionário, 
empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração Pública Direta ou Indireta 
Prefeitura Municipal de Belém, conforme modelo constante do Anexo IV, deste Edital; 
 
h) Declaração de conhecimento de todas as informações, condições e eventuais dificuldades 
para o cumprimento das obrigações do objeto deste certame licitatório, conforme modelo 
constante do Anexo IV, deste Edital; 

 
i) Declaração de Pleno Conhecimento, conforme modelo constante do Anexo IV, deste 
Edital; 

 
15. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS  

 
15.1. Após realizado o credenciamento, na data e hora definidas neste Edital, em sessão presencial 
transmitida ao vivo on line, serão apresentados todos os envelopes recebidos e abertos os envelopes 
contendo as propostas de preço dos licitantes participantes que atenderem às condições previamente 
definidas quanto ao protocolo tempestivo de sua documentação, e, em seguida, será realizada a avaliação 
e classificação destas propostas de acordo com os critérios pertinentes e adequados constantes no 
presente Edital. 
 
15.2. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas para verificação do 
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo 
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. A análise das propostas visará ao 
atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as 
propostas: 
 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) Que não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham 
condições, sejam omissas ou vagas ou estejam baseadas na oferta dos demais licitantes; 
c) Que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
d) Que apresentarem valores manifestamente excessivos ou manifestamente inexequíveis; 
e) Que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento e que não forem passíveis de saneamento na própria sessão. 

 
15.3. O critério de julgamento será o de MAIOR OFERTA, assim considerada aquela correspondente à 
maior proposta, garantindo-se à CONCEDENTE a outorga única e mínima de R$-5.234.882,00 (Cinco 
milhões, duzentos e trinta e quatro mil e oitocentos e oitenta e dois reais). 
 
15.4.  Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 
realizado sorteio em ato público, para definir a ordem classificatória. 
 
15.5. Após a apresentação, não poderá haver desistência da proposta. 
 
15.6. A Comissão somente passará à abertura do envelope de habilitação e consultará o SICAF para 
obtenção da habilitação parcial da proposta melhor classificada, registrando a disponibilidade para 
devolução, devidamente fechados dos envelopes das empresas não classificadas. 
 
15.7. Anunciado o resultado do julgamento das Propostas, o que poderá ocorrer na mesma sessão de 
abertura ou em nova sessão divulgada na referida ocasião (transmissão on line ao vivo), a Presidente da 
Comissão de Licitação interpelará os licitantes quanto a sua intenção de interpor recurso, o que, se 
havendo desistência expressa, mediante a declaração via chat (no caso de participação on line) e/ou 
assinatura do Termo de Desistência de Interposição de Recursos poderá dar prosseguimento aos 
trabalhos, com a abertura do envelope da Habilitação apenas da licitante detentora da melhor proposta. 
Na hipótese de não se encontrarem todos os participantes credenciados presentes ou conectados com 
vistas a declaração  referida neste item, será divulgado o resultado do julgamento mediante publicação no 
Diário Oficial e publicação da ata lavrada, no sitio eletrônico específico, para que surta os efeitos jurídicos 
e legais respectivos. 
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15.8. Será aberto o envelope de habilitação apenas do licitante que tiver ofertado a melhor proposta de 
preços, procedendo-se consulta ao SICAF e análise da documentação, nos termos deste Edital. 
 
15.9. A Comissão consultará o SICAF para obtenção da habilitação parcial do proponente detentor da 
melhor oferta, conforme estabelece a IN nº 03 de 26 de abril de 2018 e, após procederá ao exame dos 
documentos de habilitação complementar, quando couber. 
 
15.10. A Comissão de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, decidir pelo exame e julgamento da 
documentação na mesma sessão de abertura da licitação ou em outra, em data a ser oportunamente 
divulgada, quando, então, os licitantes terão vista da documentação respectiva, mediante a projeção na 
sessão ao vivo on line e também posterior disponibilização nos sítios eletrônicos referentes a este certame.  
 
15.11. Caso os envelopes contendo as propostas ou documentos de habilitação não sejam abertos na 
mesma sessão, todos os envelopes serão lacrados, rubricados por todos os membros da Comissão de 
Licitação e pelos licitantes que eventualmente se fizerem presentes e guardados em cofre até a data 
marcada para a realização de nova sessão, devendo constar em ata essa ocorrência, com a indicação da 
quantidade de envelopes recebidos.  
 
15.12. As dúvidas que surgirem durante a sessão serão esclarecidas a juízo da presidência ou deixadas 
para posterior deliberação, devendo o fato ser registrado em ata, em ambos os casos.  
 
15.13. Os concorrentes presentes no ato presencial deverão examinar todas as propostas, devendo 
rubricá-las juntamente com os membros da Comissão. Os licitantes conectados à sessão on line 
visualizarão as propostas e/ou a documentação mediante a projeção dos conteúdos apresentados em 
mídia digital pelos participantes. 

 
15.14. O não comparecimento ou a falta de conexão da licitante no ato de abertura da licitação ou nas 
sessões de prosseguimento ou falta de assinatura na respectiva ata, quando for o caso, implicará a 
aceitação das decisões da Comissão de Licitação.  
 
15.15. É de exclusiva responsabilidade do licitante a ciência, disponibilização e downloads dos aplicativos 
necessários para participação das sessões on line, devendo dispor de internet e tecnologia própria para 
efetivar seu acesso à plataforma de transmissão que será divulgada pela comissão permanente de 
licitação no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis anteriores à sessão de abertura, com os procedimentos 
adicionais que porventura se fizerem necessários. 
 
15.16. Encerrada(s) a(s) sessão(ões) pública(s), lavrar-se-á(ão) ata(s) circunstanciada(s) que 
mencionará todas as ocorrências devendo a mesma ser assinada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e por todos os presentes, enviando-se o documento subscrito, por meio 
eletrônico, aos demais, para ciência de seu teor, solicitando-se que manifestem a concordância, 
igualmente por meio eletrônico, em documento assinado por representante legal ou pelo representante 
credenciado. Todas as sessões serão gravadas e cópias poderão ser disponibilizadas aos interessados 
nos sítios eletrônicos de divulgação deste certame.  
 
15.17. Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade 
competente para que se proceda à devida homologação e consequente adjudicação do objeto licitado ao 
licitante vencedor. 
 
15.18. Proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições por 
ele ofertadas e divulgado no Diário Oficial do Município; 
 
16. DA SUBCONTRATAÇÃO PERMITIDA 
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16.1. Será permitida a subcontratação parcial limitada a 30% (trinta por cento) do objeto da concessão, 

ficando a CONCESSIONÁRIA inteiramente responsável pela qualidade e qualificação das empresas 

subcontratadas, as quais deverão ser aprovadas pela fiscalização do Contrato. 

 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

 
17.1. 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; 
 
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, as instalações predial, 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 licenciado ou 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; 
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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 às 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; 
 
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 conseqüências 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 Termo de Referência, 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 diz 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; 
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XXXI. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
 
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. 

 
18. DAS OBRIGAÇÕESDO PODER CONCEDENTE 

 
18.1. Incumbe ao Poder Concedente: 
 
I. 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. 
 
18.2. Cabe ao Poder CONCEDENTE: 
 
I. regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação; 
II. aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
III. intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei; 
IV. extinguir a concessão, nos casos previstos na Lei nº 8.987/95 e na forma prevista no contrato; 
 
V. cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da 
concessão; 
VI. zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos 
usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas; 
VII. declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, 
os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante 
outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações 
cabíveis; 
VIII. estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio-ambiente e conservação; 
IX. incentivar a competitividade; e 
18.3. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso irrestrito às instalações do Mercado e 
aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da 
concessionária. 
18.4. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por 
entidade com ele conveniada, e, periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão 
composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários. 
 
19. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
19.1. Para efeito de fiscalização a Concessionária fica obrigada a: 
 

a) Prestar informações e esclarecimentos requisitados pelo Poder Concedente, garantindo-
lhe o acesso, a qualquer tempo, a todas as dependências do Mercado; 
b) Esclarecer e buscar sanar as reclamações, exigências ou observações feitas pelo Poder 
Concedente conforme os prazos fixados em cada caso; 
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c) 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 co-responsabilidade do Poder Concedente ou de 
seus agentes e prepostos; 
d) Fornecer ao poder Concedente todos e quaisquer documentos e informações pertinentes 
à Concessão, facultando-o à fiscalização e à realização de auditorias; 
e) 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 
f) Disponibilizar as informações por meio eletrônico acessível remotamente para o Poder 
Concedente. 

 
19.2. 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; 
 
V. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, 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. 

 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
20.1. Sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, em 
caso de descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, ressalvadosos 
casos de força maior, ou fortuitos, devidamente comprovados, estará sujeita a Concessionária às 
seguintes penalidades:  
 
20.2. Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do Contrato de Concessão, ou pelo 
descumprimento das obrigações e demais condições deste Edital, a CODEM poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar as seguintes sanções contratuais:  
 
a)Advertência; 
b) Multa; 
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PMB, por um 
prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, com fulcro nos 
artigos86 e 87, da Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores. 
 
20.3. A recusa injusta do adjudicatário em assinar o Contrato de Concessão, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis da convocação, implicará na multa de 2% (dois por cento) do valor estimado da 
concessão. 
 
20.4. Fica facultada a defesa prévia do licitante em qualquer caso de aplicação de penalidade, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato. 
 
20.5. As sanções previstas neste instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força 
maior ou na ausência de culpa do licitante, devidamente comprovada perante a entidade de licitação; 
 
20.6. As sanções pelo descumprimento das obrigações estão previstas no Contrato de Concessão, 
parte integrante deste Edital. 
 
20.7. A Comissão Permanente de Licitação poderá propor à Administração Pública a revogação ou 
anulação desta licitação, sem que disso decorra para as licitantes qualquer direito à indenização, 
compensação ou reclamação; 
 
20.8. A Comissão reserva-se o direito de promover as diligências porventura necessárias para 
complementar à instrução do processo, conforme lhe faculta o § 3°, do Art. 43, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
21. DOS RECURSOS 

 
21.1. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação, 
somente, serão acolhidos nos termos do capítulo V, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, uma 
vez dirigidos formalmente ao Diretor-Presidente da CODEM, através da Comissão Permanente de 
Licitação. 
 
21.2.  Os recursos deverão protocolados eletronicamente por peça assinada com certificação digital 
válida - ICP/Brasil  pela licitante, endereçada ao e-mail: segepcpl2013@gmail.com, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da data de lavratura de quaisquer das atas, conforme 
o caso; 
 
21.3. Os recursos não dirigidos conforme determinação dos subitens anteriores, não serão conhecidos. 
 
21.4. A Comissão Permanente de Licitação dará ciência dos recursos às demais licitantes, que poderão 
impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 
21.5. Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de licitantes, ou contra o 
julgamento da proposta de preços, terão efeito suspensivo, obedecendo às disposições contidas no art. 
109 da Lei nº 8.666/93; 
 
21.6. A intimação dos atos nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante, julgamento das 
propostas, anulação ou revogação da licitação e rescisão do Contrato de Concessão por ato unilateral e 
escrito da administração, será feita mediante publicação no Diário Oficial, salvo para os casos de 
habilitação ou inabilitação das licitantes e julgamento das propostas, se presentes os prepostos de todas 
as licitantes, no ato em que for adotada a decisão, hipótese em que poderá ser feita por comunicação 
direta e verbal aos interessados, caso que constará da respectiva ata. 

 
22. DA INEXECUÇÄO E DA RESCISÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

 

mailto:segepcpl2013@gmail.com
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22.1. O descumprimento por parte da CONCESSIONÁRIA de suas obrigações legais e as previstas 
no Contrato de Concessão, assegura à CONCEDENTE o direito de rescindir o Contrato de Concessão, 
assegurado ampla defesa e contraditório à CONCESSIONÁRIA. 
 
22.2. A rescisão do Contrato de Concessão, com base no subitem 26.1, sujeita a CONCESSIONÁRIA 
à multa rescisória de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do Contrato de Concessão (no caso de 
inexecução total dos serviços necessários para concretização da concessão) ou do saldo do Contrato de 
Concessão existente na data da rescisão (no caso de inexecução para conclusão dos serviços necessários 
para concretização da concessão) independentemente, de outras multas aplicadas à CONCESSIONÁRIA 
por infrações anteriores; 
 
22.3. O Contrato de Concessão poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
 
a) Por ato unilateral, escrito, da CONCEDENTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 
78, da Lei n° 8.666/93; 
b) Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardando o 
interesse público; 
c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
 
22.4. Rescindida a Concessão, ficam transferidos, independentemente de qualquer ato do Poder 
Concedente todos os elementos do mobiliário instalado no Mercado. Assim como os direitos e privilégios 
transferidos à concessionária, conforme previsto neste edital e estabelecido no Contrato de Concessão, e 
haverá imediata assunção do objeto da concessão pelo Poder Concedente, procedendo-se aos 
levantamentos, avaliações e liquidações necessárias. 
 
22.5. Caso a CONCEDENTE rescinda a contratação, antes do término do prazo de sua vigência, a 
CONCESSIONÁRIA fará jus à indenização de perdas e danos proporcional aos investimentos realizados, 
devidamente comprovados, calculados com base em valores apurados por auditoria independente. 

 
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
23.1. A CODEM se reserva o direito de transferir por despacho motivado, o qual dará ciência aos 
interessados, de adiar e anular a presente licitação em qualquer de suas fases, bem como, de desistir da 
contratação, sem que destes atos resultem qualquer direito à reclamação ou indenização, por parte de 
qualquer licitante; 
 
23.2. O objeto da licitação deverá ser executado, rigorosamente, dentro das especificações 
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, sendo, que a não observância desta condição implicará 
em recusa com a aplicação das penalidades previstas no Contrato de Concessão; 
 
23.3. Desde que não haja prejuízo estético, ergonômico ou na qualidade das especificações dos 
materiais aplicados, alterações e evoluções doprojeto executivo e dos detalhes construtivos dos elementos 
poderão ser desenvolvidos ao longo da vigência do Contrato de Concessão, mediante aprovação da 
CODEM; 
 
23.4. Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a 
execução do Contrato de Concessão; 
 
23.5. Os licitantes que durante o processo licitatório ou na execução do Contrato de Concessão, agirem 
de má fé, estarão sujeitos às penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações e demais normas 
pertinentes. 
 
23.6. Fica assegurado à Presidente da Comissão, o direito de: 
 

a) Adiar a data da abertura da presente licitação, dando conhecimento aos interessados, mediante 
publicação no Diário Oficial; 
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b) Sugerir à autoridade competenteaanulação ou revogação, no todo ou em parte, da presente 
Licitação a qualquer tempo desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse 
público, dando ciência aos interessados; 
c) Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a esta modalidade de 
licitação, fixando novo prazo para realização do certame, em caso de alteração da proposta; 
 

23.7. A participação nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA implicará na aceitação integral e irretratável das 
normas do Edital, bem como, na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito 
de impugnação e recurso; 
 
23.8. A Concessionária ficará responsável por quaisquer danos que venha causar a terceiros ou ao 
patrimônio doPoder Concedente, durante a execução, reparando as suas custas os mesmos, sem que lhe 
caiba nenhuma indenização por parte doPoder Concedente;  
 
23.9. Os documentos valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 
válidos por 90 (noventa) dias, contados da sua expedição. Os documentos apresentados com a validade 
expirada acarretarão a inabilitação do proponente; 
 
23.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia 
do vencimento; 
 
23.11. Todos os documentos apresentados na licitação devem conter autenticação em cartório ou estar 
em cópia simples acompanhada de sua original, para autenticação pela comissão, no momento da sessão. 
 
23.12. A documentação firmada por pessoa jurídica de direito externo deverá ser devidamente traduzida 
para o português por tradutor juramentado na forma da lei; 
 
23.13. A CPL poderá, em qualquer fase, promover as diligências necessárias a fim de esclarecer ou 
complementar a instrução dos autos, vedada a inclusão de documentos ou informações que deveriam ser 
apresentados a tempo e modo pela licitante;  
 
23.14. A CODEM poderá revogar a licitação até a assinatura do Contrato de Concessão, sem que caiba 
ao proponente direito a indenização e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de 
fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento das propostas que desabone a idoneidade ou 
capacidade financeira, jurídica, técnica, administrativa, regularidade fiscal e trabalhista do proponente ou 
qualquer outra;  
 
23.15. Os Anexos, relacionados abaixo, são partes integrantes e inseparáveis deste EDITAL, para todos 
os efeitos legais: 
 
ANEXO I – PROJETO BÁSICO; 
ANEXO II – MODELO DE CARTA PROPOSTA; 
ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAL; 
ANEXO IV - MODELOS DE DECLARAÇÃO; 
ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO 
Anexo B do Contrato – ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO – OBRAS CIVIS 
Anexo C do Contrato – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA 
Anexo D do Contrato – SISTEMADE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO 
Anexo E do Contrato – MECANISMODE PAGAMENTO DA OUTORGA E DO ANTEPROJETO DE 
ARQUITETURA 
 
 
23.16. Fica eleito o foro da Cidade de Belém – Estado do Pará, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 
desta licitação.   

 
Belém-Pa, 13 de julho de 2020. 
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Monique Soares Leite 
Presidente da CPL/PMB 
Decreto nº 96.290/2020 
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ANEXO I 
 

PROJETO BÁSICO 
 

Arquivo em pdf 
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ANEXO II 
 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 
 

À  
Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém- CODEM 
CPL - Comissão Permanente de Licitação 
 
Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2020- CODEM 
ASSUNTO: CARTA PROPOSTA 
 
 
Prezados Senhores, 
 

A (licitante) .............................., infra-signatária DECLARA, sob as penas da rescisão do futuro Contrato 
de Concessão de Serviço de Utilidade Pública que, tendo examinado o Edital da CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 03/2020- CODEM, Tipo MAIOR OFERTA, para CONCESSÃO, apresenta a presente 
PROPOSTA DE PREÇO, nos termos do edital para “xxxxxx ,conforme quantidades e especificações 
constantes neste Edital e seus Anexos, estando ciente de todas as condições para o bom cumprimento de 
suas obrigações. 
 
 
 

 
VALIDADE DA PROPOSTA:120 (cento e vinte) dias. 
 
OBS: Apresentando, obrigatoriamente, em anexo, os dados e requisitos exigidos neste Edital.  

 
............................., ............ de ..................de 2020. 

 
(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa) 
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ANEXO III 
 

MODELO DE CREDENCIAL 
 

À Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém - CODEM 
CPL - Comissão Permanente de Licitação 
 

Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2020- CODEM 
ASSUNTO: CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DA LICITANTE 
 
 
Prezados Senhores, 
 
A (licitante, nome da empresa) .............................., por seu responsável legal infra-assinado, CREDENCIA para 
em seu nome, o Sr. ................................................ Carteira de Identidade nº ................., CPF/MF nº ...................... 
que é a pessoa devidamente AUTORIZADA nos termos do art. 653, do novo Código Civil Brasileiro para 
representá-la junto a essa COMISSÃOPERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, consoante a exigência contida no 
Edital da licitação epigrafada, com plenos poderes irretratáveis e irrevogáveis para impetrar, impugnar ou desistir 
de recursos, e em geral para tomar todas e quaisquer deliberações atinentes a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
03/2020- CODEM ficando-lhes vedado o substabelecimento. 
 

 
Atenciosamente, 

 
 

 
............................., ............ de ..................de 2019. 

 
 

(Nome e assinatura do Responsável Legal da Licitante) 
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ANEXO IV 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 
 
— DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS 
 
— DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. 
 
— DECLARAÇÃO AUTORIZANDO A PMB/CODEM PARA INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES. 
 
— DECLARAÇÃO FIRMADA PELA LICITANTE, DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE. 
 
— DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE MOBILIZAÇÃO. 
 
— DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA 
EMPRESA 
 
— DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA SOBRE O LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 
— DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
— DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 
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D E C L A R A Ç Ã O 

 
Declaramos para os devidos fins de direito, que aceitamos todas as condições do Edital da 
CONCORRÊNCIA nº 0x / 20XX, sendo verídicas e fiéis todas as informações e documentos 
apresentados.  
 

Belém,        de                     de 20XX. 
 

________________________________________ 
Nome e número da identidade do declarante 

 

 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 (nome da empresa)______________, CNPJ. nº______________,(endereço 
completo),______________declara sob as penas da lei ,que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para a sua habilitação no processo licitatório da CONCORRÊNCIA nº 0x / 201x, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

Belém,           de                          de 20XX. 
 

___________________________________________ 
Nome e número da identidade do declarante 

 

 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
(nome da empresa)______________, CNPJ. nº______________,(endereço 
completo),______________ , autoriza, por este instrumento a Prefeitura Municipal de Belém a realizar 
todas as investigações complementares que julgar necessárias a habilitação no processo licitatório da 
CONCORRÊNCIA nº 0X/ 20XX. 
 

Belém,           de                          de 20XX. 
 

___________________________________________ 
Nome e número da identidade do declarante 

 

 



 
SEGEP 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

32/35 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
Ref.: CONCORRÊNCIA nº 0X/ 20XX 

 
..........................................................., inscrito no CNPJ nº ..............................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)....................................................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº.....................................e do CPF nº ..............................................., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 
....................................................................... 

(data) 
 

......................................................................................................................... 
(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº XX/ 20XX 

 
...........................................................(nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
.........................., sediada em................................................... (endereço completo), declara sob as 
penas da lei, que percorreu os locais dos serviços e que tomou conhecimento de todas as informações, 
condições e eventuais dificuldades para o cumprimento das obrigações do objeto deste certame 
licitatório. 
Local e data 
Nome: 
RG: 
cargo e assinatura do representante legal da empresa. 

 
....................................................................... 

(data) 
 

......................................................................................................................... 
(representante legal/responsável técnico) 
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D E C L A R A Ç Ã O 
 

Ref.: CONCORRÊNCIA nº 0X/ 20XX 
 

...........................................................(nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

.........................., sediada em................................................... (endereço completo), declara sob as 
penas da lei, que possui condições, no prazo entre a adjudicação e o início dos serviços, de mobilizar 
equipamentos e pessoal de campo, em número suficiente, para a execução dos serviços objeto de cada 
ordem de serviço. 
 
Local e data 
Nome: 
RG: 
cargo e assinatura do representante legal da empresa / do consórcio. 
Obs.: No caso de consórcio o documento deverá ser emitido pela empresa líder. 

 
....................................................................... 

(data) 
 

......................................................................................................................... 
(representante legal) 

 

 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS 
QUADROS DA EMPRESA  
 
Ref.: Concorrência nº. xx/201x 
 
 
A Empresa (inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir número e 
órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional 
servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  
 
(inserir local e data)  
 
(assinatura do representante legal)  Belém-Pa,       de                            de  201x 
 

 
_________________________________________________ 
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA CONFORME 
ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE 
LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO. 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº 0xx/2020 – CODEM 
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_________________________ (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade RG no 
____________ e do CPF no ____________, como representante devidamente constituído de 
_________________________ (identificação do licitante), inscrita no CNPJ no ____________, doravante 
denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, 
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente 
(pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, 
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 
de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante 
antes da abertura oficial das propostas; e 
(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firma-la. 
 
Município de _________________________, em ___ de_____________ de______ 
 
 

________________________________________________________ 
(assinatura do representante legal do Licitante) 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 
 

À  
Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém - CODEM 
CPL - Comissão Permanente de Licitação 
 

 
Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº xxx/2020- CODEM 
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 
 
Prezados Senhores, 

 
A (licitante) .............................., infra signatária DECLARA, sob as penas da rescisão do Contrato, que 
conhece todas as condições previstas para esta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, em relação as quais 
manifesta sua plena concordância. 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 

a) Início da Realização dos Serviços: conforme cronograma físico. 
b) Prazo de Concessão: 30 (trinta) anos a contar da assinatura do contrato. 
c) Prazo de Validade da Proposta: Não inferior a 120 (cento e vinte) dias. 

 
............................., ............ de ..................de 2019. 

 
 

(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa) 
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ANEXO V e anexos 

 
Em arquivo pdf 
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