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EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 
Processo Licitatório nº 2018.002016 

 
I. PREÂMBULO 

I.1. O MUNICÍPIO DE GURUPI, Estado do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Produção, 
Cooperativismo e Meio Ambiente, através da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Gurupi, instituída pelo Decreto Municipal nº 1.740, de 01.08.2018, com observância da 
Lei Federal nº 8.666/1993, de 21.06.1993, da Lei Orgânica do Município de Gurupi/TO e da Lei 
Municipal nº 2.375/2017, Lei Municipal nº 957/91, Regulamento de Mercado do CEASA GURUPI, 
respectivas alterações e demais normas pertinentes e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo 
presente Edital e seus anexos, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados que realizará a 
Licitação Pública na Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tipo MAIOR OFERTA POR ITEM, 
visando à PERMISSÃO ONEROSA DE USO À TÍTULO PRECÁRIO DOS BOXES LOCALIZADOS NA 

CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE GURUPI – CEASA GURUPI-TO. 
 
I.2. O procedimento e o julgamento desta Concorrência Pública serão conduzidos pela Presidente e 

Membros da CPL, que realizarão os trabalhos em sessão pública, referentes ao credenciamento dos 
licitantes, recebimentos dos envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta de preços e 
demais atos para a realização do certame. 

 
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitações instalada na BR 242, KM 407 (saída p/ Peixe-TO), 

Lt.04, gleba 08, 4ª etapa, Bloco H, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, CEP: 77405-070, 
Caixa Postal 410, Gurupi-TO. 

DATA DE REALIZAÇÃO DO CERTAME: DIA 18 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 
Horário: às 09(nove) horas (horário local) 
 
I.3. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Gurupi ou ocorrendo qualquer fato superveniente 

que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecido neste Edital, desde que não haja 
comunicação do Presidente da CPL em contrário. 

 

II. DO EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS E SUBANEXOS 
II.1. O presente Edital, seus Anexos e Subanexos serão disponibilizados no site oficial da Prefeitura através 

do endereço eletrônico www.gurupi.to.gov.br: 
  
II.2. São partes integrantes deste Instrumento Convocatório os seguintes Anexos e Subanexos: 
 

 ANEXO I  - Termo de Referência; 

 Subanexo A - Lei nº 2.375 de 29 de dezembro de 2017; 

 Subanexo B - Regulamento de Mercado do CEASA; 

 ANEXO II - Modelo Carta de Credenciamento (fora dos envelopes); 

 ANEXO III - Minuta do Contrato (para ciência dos termos contratuais); 

 ANEXO IV - Modelo de Declaração Atend. Disposto XXXIII Art. 7° CF (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO V - Modelo de Declaração Inexistência fatos Impeditivos (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO VI - Modelo de Declaração Responsabilidade (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO VII - Modelo de Credencial para Visita Técnica (para o dia da Visita); 

 ANEXO VII - Modelo de Termo de Renúncia (a critério do licitante); 

 ANEXO IX - Modelo de Apresentação de Proposta Preços (Envelope de Proposta); 

 ANEXO X - Modelo de Declaração Própria (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO XI - Modelo de Declaração Vínculo Empregatício (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO XII - Modelo de Indicação de Preposto (para o dia de assinatura do Contrato); 

 ANEXO XIII - Comprovante de Retirada do Edital e Anexos (para ser enviado à CPL). 

 
III. DOS ESCLARECIMENTOS AO ATO CONVOCATÓRIO 

III.1. Os esclarecimentos complementares sobre o Edital e respectivos anexos poderão ser solicitados até o 
2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para a abertura da licitação, mediante provocação por 
escrito dos interessados, permanecendo a Comissão Permanente de Licitação à disposição para 
esclarecê-las e prestar informações das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas,  localizada no 
endereço informado no preâmbulo deste edital, Fone: (63) 3301-4308, e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br. 

  III.2. Os pedidos de esclarecimentos somente serão respondidos se forem considerados pertinentes, a 
exclusivo critério pela Comissão Permanente de Licitação – CPL. As respostas aos pedidos de 
esclarecimentos serão encaminhadas via e-mail para a licitante requerente e/ou divulgadas na internet 
no site da Prefeitura Municipal de Gurupi/TO, no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.gurupi.to.gov.br. 

http://www.gurupi.to.gov.br/
http://www.gurupi.to.gov.br/
mailto:cpl@gurupi.to.gov.br
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 III.3. As eventuais dúvidas e demais informações poderão ser prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, no telefone (063) 3301-4308; 

 III.4. A não solicitação de informações complementares por parte de alguma proponente implicará na 
tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas contidas neste Edital e no Processo foram 
consideradas suficientes para sua devida participação no certame. 

 
IV. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

IV.1. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade, devendo, para 
tanto, formalizar seu pedido até cinco dias úteis antes da data da abertura dos envelopes. 

IV.2. O licitante poderá impugnar os termos editalícios desta Concorrência Pública quanto às falhas ou 
irregularidades que o viciarem, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 

IV.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, a licitante que não o 
fizer no prazo estabelecido, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

IV.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório 
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

IV.5. A impugnação a este ato convocatório deverá ser dirigida à Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, protocolada no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h no Protocolo Geral da Prefeitura 

Municipal de Gurupi, sito na BR 242, Km 407 (saída para a cidade de Peixe), Gurupi-TO, observando-
se, obrigatoriamente, o seguinte:  

a) Estar redigida em petição escrita devidamente fundamentada e acompanhada da documentação 
pertinente, devidamente autenticada (no caso de pessoa jurídica: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social com seus termos aditivos ou contrato social consolidado, devidamente registrado na Junta 
Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso; no caso de pessoa física: Documento de 
identificação (R.G) e Cadastro Nacional de Pessoa Física (C.P.F)), e instruída com o número desta 

Concorrência Pública e do respectivo Processo Administrativo;  
b) Estar devidamente assinada pelo representante legal do licitante, com comprovação da aptidão do 

signatário que tem os poderes para tal, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório, 
se for o caso. 

IV.6. Não será admitida a impugnação do edital por intermédio de e-mail e/ou fax. 
IV.7. Caso seja acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, caso seja 

necessário. 
 

1. DO OBJETO E DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
1.1. O objeto da presente licitação é a PERMISSÃO ONEROSA DE USO À TÍTULO PRECÁRIO DOS 

BOXES LOCALIZADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE GURUPI – CEASA 
GURUPI-TO. 

 
1.1.1. A Permissão onerosa de uso, objeto desta licitação, é regida pela Lei Orgânica do Município de 

Gurupi/TO e, especificamente, pela Lei Municipal nº 2.375/2017, que nos termos do seu art. 4º, 
autoriza a Permissão Onerosa de Uso à Título Precário dos Boxes localizados na Central de 
Abastecimento do Município de Gurupi - CEASA GURUPI. 

 
1.2. Das Especificações Técnicas 
1.2.1. A CEASA tem como objetivo proporcionar a comercialização e a distribuição de produtos 

hortifrutigranjeiros e outros produtos alimentícios no município de Gurupi/TO, consoante às 
disposições da Lei Municipal nº 2.375/2017. 

  
1.2.2. A CEASA é regida pelos termos da Lei Municipal nº 2.375/2017 e Regulamento Próprio expedido 

pela Secretaria Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente, além de outras normas 
aplicáveis.  

 
1.2.3. Compete a CEASA, por meio da Secretaria Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente, 
administrar a Central de Abastecimento, orientando e disciplinando a distribuição de produtos 
hortifrutigranjeiros e outros produtos alimentícios, devendo:  
a) Estabelecer os dias e horários de funcionamento da Central de Abastecimento;  
b) Organizar e manter atualizado o cadastro dos permissionários;  
c) Supervisionar e fiscalizar a organização, o funcionamento e as instalações da Central de Abastecimento, 

bem como, o cumprimento de suas finalidades;  
d) Cobrar, acompanhar e fiscalizar o pagamento dos valores referentes à permissão de uso, ou valores 

provenientes de rateio devidos pelos permissionários.  
e) Cobrar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das normas relativas a posturas, segurança pública, 

limpeza urbana, vigilância sanitária e demais normas provenientes de legislação própria; 
f) Aplicar sanções pelo descumprimento de normas ou condições estabelecidas em Lei, Regulamento, 

Edital de Licitação ou TPRU; 
g) Zelar pelo cumprimento do Regulamento e da legislação pertinente. 
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1.3. Do Prazo de Permissão de Uso Remunerado 
1.3.1. A Permissão Remunerada de Uso será firmada após o licitante ser declarado vencedor, por meio da 

assinatura do Contrato de Permissão Remunerada de Uso, e terá o prazo de vigência de 15 (quinze) 
anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme condições descritas neste Termo de 
Referência, visando à comercialização e distribuição de produtos agroalimentares e outras atividades 
correlatas e afins. 

 
1.3.2. A Permissão por ser de caráter eminentemente precário, não induzindo posse, poderá ser revogada a 

qualquer tempo, por decisão dessa Administração, conforme art. 4º da Lei Municipal nº 2.375/2017.  
 

1.4. Da Descrição da Área Objeto e Informações da Permissão de Uso 
1.4.1. O objeto da Permissão de Uso são as áreas denominadas Pavilhão de Box. 
 
1.4.2. O pagamento da Permissão será mensal, sendo o valor conforme estipulado neste Termo de 

Referência, efetuado através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM fornecido pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e Finanças, até o 5º (quinto) dia útil do mês posterior ao do período de 
competência do encargo. 

 

Item Descrição do item Área M² Valor mínimo 
do lance 

Mensal/M² 

1 Box 01: Pavilhão Box com área de comercialização  
45.88 m² R$ 151,41 

 

2 Box 02: Pavilhão Box com área de comercialização  
45.88 m² R$ 151,41 

3 Box 03: Pavilhão Box com área de comercialização  
45.88 m² R$ 151,41 

4 Box 04: Pavilhão Box com área de comercialização  
45.88 m² R$ 151,41 

 

1.5. Da Área de Abrangência do CEASA Gurupi 
1.5.1.  A área total do imóvel CEASA GURUPI, é de 1.222 m², situada na Saída Sul, as margens da BR-

153, KM-677, Gurupi-TO. 
 
1.5.2. Para efeito de identificação quanto à localização do imóvel em comento, segue imagem abaixo da 

vista aérea pertinente a sua área de abrangência. Os detalhes arquitetônicos e estruturais internos 
poderão ser verificados através de visita técnica. 

 

             
 

1.6. Características Gerais da Estrutura 
1.6.1. A área denominada Pavilhão de BOX, cujos boxes serão destinados à Permissão de Uso, será 

disponibilizada nas condições em que se encontra, conforme obrigações previstas na Lei Municipal nº 
2.375/2017, no Regulamento do CEASA, no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

 

1.6.2. Toda e qualquer adequação envolvendo obras, reformas e melhorias na infraestrutura da área objeto 
da Permissão de Uso serão de responsabilidade do Permissionário, desde que atendida à legislação 
pertinente, mediante prévia autorização dos órgãos competentes e da ADMINISTRAÇÃO. 

 

1.6.3. A solicitação de construção ou alteração deverá ser encaminhada a ADMINISTRAÇÃO e 
acompanhada dos projetos técnicos completos, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de projetos 
e de execução e memorial descritivo e deverão obrigatoriamente ser submetido à prévia avaliação e 
aprovação da ADMINISTRAÇÃO; 
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1.6.4. As benfeitorias realizadas pelos Permissionários serão incorporadas ao patrimônio da CEASA 
GURUPI, sem nenhum ônus para a Permitente em caso de rescisão, cancelamento ou ao final do 
Contrato de Permissão Remunerada de Uso;  

 
1.6.5. Enquanto perdurar a Permissão, a ADMINISTRAÇÃO se reserva ao direito de efetuar inspeções 

técnicas de rotina, com a finalidade de avaliar a manutenção e conservação das edificações e instalações. 
 
1.7. Descrição dos Serviços e Alimentos a serem fornecidos 
1.7.1. Os produtos permitidos para comercialização na unidade CEASA Gurupi não poderão estar 

elencados entre os alimentos vedados ou proibidos pelo Regulamento de Mercado ou outro ato 
normativo. 
 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
2.1. Este certame será regido com observância da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Orgânica do Município 

de Gurupi/TO, Lei Municipal nº 2.375/2017, Lei Municipal nº 957/91, Regulamento de Mercado do 
CEASA GURUPI, respectivas alterações e demais normas pertinentes, além das condições estabelecidas 
no presente Edital e respectivos Anexos. 

 

3. DA TARIFA 
3.1. O valor mínimo mensal da oferta para a permissão de uso dos boxes (tarifa de utilização) não 

poderá ser inferior ao valor referencial de R$ 151,41 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e um 
centavos); 
 

3.2. O valor mensal da tarifa de utilização constitui critério de análise e classificação da proposta, e 
será considerado vencedor, para fins de adjudicação, a licitante que tenha apresentado a MAIOR 
OFERTA POR ITEM, a título de pagamento mensal pela outorga da permissão de uso, e que tenha 

atendido as condições do edital. 
 

3.3. O valor mensal mínimo da tarifa de utilização (R$151,41) é resultante da atualização da UFIRG – 
Unidade Fiscal de Referência de Gurupi pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo-IPCA, nos termos da 
Lei Municipal nº 2.312/2016 que, para o exercício financeiro de 2018 é fixado em R$3,09 (três reais e 
nove centavos), o qual foi multiplicado pelo quantitativo de 49 (quarenta e nove) UFIRG’s, conforme 
Decreto n° 155/2017 de 30 de janeiro de 2017. 

 
3.4. A tarifa de uso do Box será fixada conforme a proposta vencedora.  
 
3.5. A proponente vencedora reembolsará mensalmente à CEASA GURUPI, as despesas com tributos, 

energia elétrica, água, limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância e outras decorrentes da 
Central de Abastecimento serão ressarcidas pelos permissionários, mediante rateio proporcional à área 
útil ocupada e aos dias de ocupação. 

 
3.6. Os encargos financeiros previstos acima são devidos a partir da data da assinatura do Contrato de 

Permissão Remunerada de Uso, e serão pagos até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de seu 
vencimento, na Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, independente do funcionamento 
regular do Permissionário. 

 

4. DOS VALORES E DO CUSTEIO 
4.1. Os valores devem ser cobrados observando as diretrizes estabelecidas no Regulamento de Mercado 

da Central de Abastecimento – CEASA e demais legislações e resoluções pertinentes. 
 

4.2. O pagamento deverá ser feito por meio de Guia de Recolhimento (Capítulo IX do Regulamento), nela 
integram tarifas de uso, referente à Permissão Remunerada de Uso - PRU do espaço físico.  

 

4.3. A Permissionária assume a responsabilidade pelo pagamento das despesas operacionais sob forma de 
rateio (IPTU, taxas, licenças, serviços de vigilância e segurança, energia elétrica, água e esgoto, 
ambulância e outros que gravem ou vierem a gravar a área permitida), assim como pelo pagamento da 
mensalidade correspondente à tarifa de ocupação. 

 
5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PERMISSÃO 
5.1. O contrato terá vigência de 15 (quinze) anos, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser 

renovado uma vez por igual período, a critério exclusivo do Permitente, desde que a Permissionária 
esteja dentro das exigências constantes neste Termo em toda a vigência da Permissão.  

 

6. DA VISITA TÉCNICA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO  
6.1. Os interessados em participar do certame PODERÃO vistoriar o local com fins de conhecimento prévio 

da localização e características da área, estrutura física, natureza dos trabalhos, materiais e 
equipamentos necessários à realização do objeto da PERMISSÃO, formas e condições de suprimento, 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, COOPERATIVISMO 

E MEIO AMBIENTE 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio,  Gurupi - TO, 

CEP: 77.400-000, telefone: (63) 3301-4336 

5 Edital  – Concorrência Pública  Nº 006/2018 

meios de acesso ao local e para a obtenção de quaisquer outros dados que julgarem necessários, 
obtendo assim, o Atestado de Vistoria que será expedido por servidor competente, designado pela 
Secretaria Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente, não se admitindo, 
posteriormente, qualquer alegação de seu desconhecimento quanto às condições locais da instalação. 

 
6.2. Para realização da visita técnica os interessados poderão agendar, antecipadamente, com o 

responsável competente, qual seja o servidor Sr. Geraldo Vieira Filho, Chefe de Divisão, através do 
telefone (63) 3301-4336, que designará data e horário para acompanhá-los até o local. A visita poderá 
ser realizada até o último dia útil anterior a data de entrega/abertura dos documentos de habilitação. 

 
6.3. A visita técnica poderá ser realizada até o dia 15/02/2019 pelo interessado, que deverá apresentar 

no ato da visita o termo de credenciamento/autorização e documento de identidade com foto. 
 

6.3.1. O representante indicado pelo proponente, no dia da Visita, deverá comparecer à Secretaria 
Municipal de Produção, cooperativismo e meio ambiente, portando documento de identificação para 
preencher o Atestado de Visita Técnica. 

 

6.4. É vedada a realização de visita técnica por mais de um representante de licitante no mesmo dia 
e horário, cabendo ao servidor municipal responsável pelo agendamento e/ou realização da visita 
administrar a efetivação das visitas de modo que não haja simultaneidade na sua ocorrência. 

 
6.5. Os aspectos que os interessados julgarem duvidosos, dando margem à dupla interpretação, ou 

omissos nas especificações, deverão ser apresentados à Fiscalização, antes da Licitação. Após esta fase, 
qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela Fiscalização, não cabendo qualquer recurso ou 
reclamação. 

 

6.6. As licitantes que optarem por não realizar a vistoria do local, deverão declarar ciência da 
localização, condições, características e complexidades técnicas e locais que envolvem a execução do 
objeto, comprometendo-se, se vencedora, a executá-lo conforme o Termo de Referência. (podendo ser 

observado o modelo de Declaração Própria constante do Anexo X do Edital). 
 
6.7. O Atestado de Vistoria ou a Declaração Própria (Anexo X), citados acima deverão ser apresentados 

no dia da sessão da licitação dentro do envelope de habilitação. 
 
6.8. Não será admitida, posteriormente, qualquer alegação por parte das empresas participantes e da 

vencedora, de eventual desconhecimento quanto às condições locais para a execução do objeto, tenha 
sido realizado ou não a vistoria técnica do local. 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
7.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas, que atendam as exigências deste Edital e da 

legislação aplicável.  
 

7.1.1. As pessoas jurídicas somente aquelas cujo ramo de atividade seja pertinente aos serviços 
objeto da PERMISSÃO, que estejam regularmente instaladas no País, que satisfaçam às exigências, 
dentre outras, concernentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica 
e qualificação econômico-financeira, em conformidade com o prescrito no presente Edital. 

 

7.2. Não será admitida a participação na presente licitação: 
a) De consórcios ou grupos de firmas;  
b) De pessoa jurídica concordatária, em processo de recuperação judicial ou falimentar;  
c) De pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, 

consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio tenham vínculo laboral com o Município;  

d) De empresa declarada inidônea, vigente a penalidade imposta pela autoridade federal, estadual ou 
municipal, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  

e) De empresa suspensa do direito de licitar e contratar com Administração Pública nos termos da lei 
vigente;  

f) Empresas estrangeiras sem representação legal no país; 

g) De empresas que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9° inc. I; II e III da Lei nº 8.666/1993. 
 

7.2.1. A observação das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

 
7.2.2. Fica vedado à formação de consórcio, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.666/93, pois a vedação 

não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais, por conseguinte, não ocasionará 
qualquer prejuízo à competitividade do certame; especialmente, porque o objeto da contratação não 
envolve questões de alta complexidade, múltiplas especialidades ou grande vulto econômico os quais, 
por consequência, teriam o condão de afastar a possibilidade de participação isolada dos interessados.     
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7.3. A participação das licitantes implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas nesta 
Concorrência Pública, bem como, das demais normas legais que disciplinam a matéria, e todas as 
condições gerais e peculiaridades do objeto licitado, sendo vedado invocar, posteriormente, qualquer 
desconhecimento quanto aos mesmos. 

 

7.3.1. A participação na licitação, entendida a mesma como entrega dos envelopes, sem a objeção 
manifestada na forma e prazo legais, implica na aceitação integral e irretratável de todas as 
condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, obrigando as licitantes à observância dos 
regulamentos administrativos e às regras gerais ou especiais pertinentes e aplicáveis. 

 

7.3.2.  A simples participação neste certame implica: 
a) Na plena aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
b) Que os preços apresentados abrangem todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação já 

expostos neste Edital, bem como os descontos porventura concedidos; 
c) No conhecimento de todas as condições e dificuldades do objeto deste certame; 
d) Que o prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60(sessenta) dias, contados da data efetiva de 

abertura do envelope de proposta, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta. 

 
7.4. A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, modelo dos documentos, 

exigências, leis, decretos, normas, especificações e outras referências citadas neste Edital e seus 

Anexos. 
 
7.5. Eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências para a apresentação dos 

documentos e propostas serão consideradas de responsabilidade exclusiva da licitante. 
 
7.6. Será admitida a participação de licitantes que enviarem seus Envelopes contendo os Documentos de 

Habilitação e Proposta via Correios ou outro meio de transporte, desde que sejam recebidos pela CPL em 

tempo hábil da realização do Certame, na forma prevista neste Edital e cumpram integralmente as 
exigências nele contidas. 

 
7.6.1.  A Comissão de Licitação não se responsabilizará por envelopes de Documentação de Habilitação e 

Propostas de Preços endereçados via postal ou por outra forma, entregues em local diverso do local de 
realização deste certame, ou que por outro motivo alheio a esta Comissão, não sejam tempestivamente 
recebidos na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no endereço informado no preâmbulo deste 
Edital. 

 
7.7. A Comissão de Licitação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria Geral da 
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);  

c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.  
 
7.7.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, podendo também ser 

realizada em nome de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
sócio majoritário. 

 

8. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DE 
PROPOSTA 

8.1. Os Documentos exigidos para Habilitação e a Proposta de Preços exigidos neste Edital deverão ser 

entregues em envelopes distintos e hermeticamente lacrados, de preferência personalizados pela 
licitante, contendo na parte externa, no mínimo as seguintes informações: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 

ENVELOPE “A”  
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ............................... 

CGC/CNPJ: .............................................................. 
ENDEREÇO: ............................................................ 

TELEFONE: ............................................................. 
E-MAIL: 
.................................................................................

........ 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 

ENVELOPE “B”  
PROPOSTA DE PREÇO 

 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: .............................. 

CGC/CNPJ: ............................................................. 
ENDEREÇO: ........................................................... 

TELEFONE: ............................................................ 
E-MAIL: 
................................................................................

........ 

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, COOPERATIVISMO 

E MEIO AMBIENTE 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio,  Gurupi - TO, 

CEP: 77.400-000, telefone: (63) 3301-4336 

7 Edital  – Concorrência Pública  Nº 006/2018 

8.2. A indicação nos envelopes das informações contidas no item 8.1 deve ser clara e, caso esteja 
incompleta ou com algum erro de transcrição, desde que não cause dúvida quanto a seu conteúdo ou 
não prejudique o andamento do processo, não será motivo para exclusão do procedimento licitatório. 

 

8.3. Para agilidade dos trabalhos solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu 
endereço completo, e-mail e os números do fax e telefone. 

 

8.4. Em nenhuma hipótese serão recebidos Documentos de Habilitação e Propostas fora do prazo 
estabelecido nesta Concorrência Pública. 

 

9. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE 
9.1. No local, data e horário fixados no preâmbulo deste Edital, a Comissão Permanente de Licitação, em 

sessão pública, receberá, simultaneamente, os documentos necessários para realização do 
Credenciamento do Representante da licitante (fora de envelope) e os envelopes contendo 
respectivamente os Documentos de Habilitação e a Proposta de Preços, devidamente lacrados, os quais 
serão rubricados pela CPL juntamente com os demais participantes, e representantes credenciados das 
pessoas jurídicas. 

 

9.2. As pessoas jurídicas interessadas poderão credenciar seu representante junto a CPL para intervir nas 
fases do procedimento licitatório, sendo obrigatória a comprovação dos poderes necessários para o 
exercício da representação ou credenciamento, por meio da apresentação dos documentos abaixo 
arrolados, os quais devem ser apresentados fora dos envelopes.  

 
9.3. A pessoa que pretende se credenciar para representar a licitante no certame e praticar todo e qualquer 

ato previsto ou referente ao processamento da licitação, inclusive e especialmente, desistir do direito de 
recurso deverá apresentar-se munido de documento de identidade oficial que contenha foto capaz 

de identificar o portador, além do documento credencial (Carta de Credenciamento). 
 
9.4. Considera-se como representante da licitante pessoa jurídica no certame, a pessoa habilitada por ela 

mediante estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, carta de 
credenciamento, e outro documento legal equivalente em via original ou autenticada em cartório, 
conforme o caso, devendo ser observados os seguintes itens: 

 

9.5. Se Representante Credenciado 
9.5.1. Tratando-se de Representante Credenciado, este deverá apresentar a Carta de Credenciamento, 

com firma reconhecida do signatário, a qual deve ser firmada pelo representante legal da empresa e 
estar devidamente acompanhada do Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de Registro 
Comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o Ato Constitutivo 
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas que, por sua vez, deverá comprovar, 
obrigatoriamente, haver capacidade por parte do titular para a delegação ou outorga de poderes ao 
representante a ser credenciado.  

 
9.5.2. A Carta de Credenciamento do representante da licitante deverá ser elaborada observando-se o 

modelo do Anexo II deste Edital, apresentada em via original, preferencialmente em papel 
timbrado/personalizado da empresa (se tiver). 

 

9.6. Se Representante legal (Proprietário, Sócio-Gerente, Dirigente ou Administrador da Empresa) 
9.6.1. Tratando-se de Representante Legal (Proprietário, Sócio-Gerente, Dirigente ou Administrador 

da empresa), deverá apresentar Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de Registro 
Comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o Ato Constitutivo 
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos os poderes para 
administrar/representar a empresa, bem como, exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura.  
 

9.6.2. Tratando-se de Diretor da empresa, deverá também apresentar a comprovação da qualidade de 
Diretor, nomeado ou contratado, por meio de documento hábil em via original ou autenticada em 
cartório, consignando poderes para assinar em nome da empresa.  

 

9.6.3. Tratando-se de Administrador da empresa deverá também apresentar a comprovação da sua 
eleição, em se tratando de sociedades por ações, ou a qualidade de Administrador, por meio de 
documento hábil em via original ou autenticada em cartório, consignando poderes para assinar em 
nome da empresa. 

 

9.7. Se Procurador 
9.7.1.  Tratando-se de Procurador, deverá apresentar Instrumento de Procuração Pública ou Particular 

com firma reconhecida do signatário, do qual constem poderes específicos para representar a licitante 
em licitações públicas, tomar as decisões que julgar necessárias, durante o procedimento da habilitação 
e abertura de propostas, praticar todo e qualquer ato previsto ou referente ao processamento da 
licitação, inclusive e especialmente de interpor recursos e desistir do direito de sua interposição.  
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9.7.2. A procuração deve ser firmada pelo representante legal da empresa e estar devidamente 
acompanhada do Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de Registro Comercial, 
registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o Ato Constitutivo registrado no 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas que, por sua vez, deverá comprovar, obrigatoriamente, 
haver capacidade por parte do titular para a delegação ou outorga de poderes ao procurador.  

 
9.8. Caso o representante da empresa licitante não apresente os documentos de credenciamento de acordo 

com as condições previstas neste Edital, seus envelopes serão recebidos pela Comissão Permanente de 
Licitação, entretanto, não será reconhecida qualquer impugnação, recurso ou observação em ata, por 
parte do portador dos envelopes, durante a reunião ou curso do Processo Licitatório, visto que ficará 
impedido de se manifestar em nome da respectiva interessada em virtude de não estar credenciado. 

 
9.9. Cada pessoa credenciada poderá representar apenas uma única empresa e o representante 

credenciado da licitante será o único admitido a intervir nas fases da licitação. 
 
9.10. O credenciamento do representante da licitante junto à Comissão Permanente de Licitação implica a 

presunção de sua capacidade e responsabilidade legal pelos atos praticados e documentos 

apresentados. 
 
9.11. O representante credenciado poderá ser substituído a qualquer momento, desde que tal substituição 

seja devidamente justificada mediante comunicação escrita da licitante, em tempo hábil, apresentando 
novo representante, nos mesmos termos e exigências já evidenciados neste capítulo, devendo tal 
substituição ser aceita pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

9.12. Os documentos elencados nestes itens deverão ser entregues em cópias autenticadas em 
cartório ou mediante a apresentação das respectivas vias originais, para fins de autenticação por 
membro da CPL no ato da sessão. 

 
9.13. Caso o Ato Constitutivo, o Estatuto Social ou Contrato Social determinem que mais de uma pessoa 

representem, administrem ou assinem em conjunto documentos de assuntos de interesse da empresa, 
entender-se-á que assim deverá ser quanto às assinaturas da procuração (pública ou particular) ou a 
Carta de Credenciamento (Anexo II), sendo que, a falta de qualquer uma delas invalida o documento de 
credenciamento para os fins de participação nesta Concorrência Pública, acarretando no não 
credenciamento do representante. 

 
9.14. Caso o representante da empresa seja o proprietário ou sócio–gerente e não estiver portando em 

mãos o Ato Constitutivo, o Estatuto Social ou Contrato Social, a CPL poderá diligenciar junto ao 
envelope de habilitação, com a finalidade precípua de promover apenas a confirmação dos poderes 
necessários para o exercício da representação e credenciamento, sendo, obviamente, proibida qualquer 

conferência antecipada de quaisquer dos demais documentos de habilitação, hipótese em que concluída 
a diligência o envelope de habilitação deverá ser novamente lacrado. 

 

10. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
10.1. Para a habilitação, os interessados deverão apresentar uma via de cada um dos documentos 

relacionados nos itens seguintes, dentro do Envelope “A” - Documentos de Habilitação, 
preferencialmente na ordem sequencial em que é elencada neste Edital; numerados folha por folha 
em ordem crescente, apresentados em original ou cópia autenticada ou cópia acompanhada da original 
para conferência e autenticação pela CPL. 

 
10.1.1. A falta de numeração dos documentos não inabilitará o licitante, mas firmará a presunção de que 

documentos faltantes não foram apresentados. 

 
10.1.2. Os documentos elencados neste capítulo que forem apresentados em cópia deverão estar 

preferencialmente autenticados em cartório ou mediante publicação em imprensa oficial, podendo ser 
apresentados, conforme o caso, acompanhados das respectivas originais para fins de autenticação por 
membro da Comissão Permanente de Licitação no ato da sessão. 

 
10.1.3. Somente serão aceitas cópias de documentos, mesmo autenticadas, que estejam legíveis. Não 

sendo aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas e assinaturas. 

 
10.1.4. Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições competentes, quanto aos 

documentos mencionados neste Capítulo. 

 
10.2. As Certidões/Documentos impressos via internet deverão, preferencialmente, ser apresentadas em 

suas impressões originais, em virtude de serem considerados documentos originais e poderão ter sua 
autenticidade aferida pela Comissão Permanente de Licitação, através dos endereços/páginas 

eletrônicas dos órgãos emissores.  
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10.2.1. Quanto à autenticidade de documentos emitidos por meio eletrônico a CPL poderá efetuar pesquisa 
por meio de consulta ao respectivo site oficial. 

 
10.2.2. A verificação será certificada pela CPL e serão anexados aos autos os documentos passíveis de 

obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada, conforme o caso.  
 
10.2.3. Para efeito de regularidade, constatando-se divergência entre o documento apresentado e o 

disponível no endereço eletrônico do órgão emissor, prevalecerá o constante deste último, ainda que 
emitido posteriormente ao primeiro.  

 
10.2.4. A CPL não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento 

da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados, de forma regular, os 

documentos objetos de verificação, a licitante será inabilitada. 

 
10.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a exata compreensão e comprovação de sua habilitação. 
 

10.3.1. A CPL poderá sanar eventuais falhas ou omissões formais que não alterem a substância dos 
documentos e das propostas, ou sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado na 
ata da sessão acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e 
habilitação, podendo ser verificado por meio eletrônico hábil de informações, sendo juntado à ata da 
sessão, se necessário e conforme o caso. 

 
10.4. Da Habilitação Jurídica 

A habilitação jurídica será exteriorizada pelos seguintes documentos: 
 

10.4.1. Documento de Identificação com foto e CPF dos proprietários e/ou sócios e/ou responsáveis 
legais, conforme Contrato Social da empresa; 

 
10.4.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 
 
10.4.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores registro comercial, no caso de empresa individual;  

 
10.4.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício;  
 
10.4.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir.  

 
10.4.6. Os documentos neste capítulo elencados não precisam ser apresentados dentro do envelope de 

habilitação caso tenham sido apresentados no ato de credenciamento.  
 

10.5. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista 
A habilitação quanto à regularidade fiscal e trabalhista será exteriorizada pelos seguintes documentos: 

 
10.5.1. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. Conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 2 
de outubro de 2014, ou outra equivalente na forma da Lei; 

 
10.5.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; 

 
10.5.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal do 

domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 
 
10.5.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devidamente válida, 

emitida pela Caixa Econômica Federal, que comprove inexistência de débito perante o FGTS; 

 
10.5.5. Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ e/ou Prova de inscrição 

no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);  
 
10.5.6. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio 

ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
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10.5.7. Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas–CNDT, emitida através do site www.tst.jus.br/certidão, de 
acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011, ou outra que tenha a mesma comprovação na forma da lei. 

 
10.6. Da Qualificação Técnica 

A habilitação quanto à qualificação técnica deverá ser demonstrada pelos seguintes documentos: 
 

10.6.1. Atestado de Visita, caso o licitante tenha vistoriado o local onde será executado o serviço, emitido 
através do servidor competente, comprovando que realizou a visita técnica, no local onde se realizará o 
objeto desta Concorrência. 

 
10.6.1.1. Declaração Própria para aqueles licitantes que optarem por não realizar a vistoria técnica no 

CEASA, declarando ciência da localização, condições, características e complexidades técnicas e locais 
que envolvem a execução do objeto, comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto para o qual 
foi vencedora, conforme descreve o Instrumento Convocatório, seus Anexos e Subanexos. (conforme 
modelo Anexo X). 
 

10.6.2. Apresentação de Declaração de Responsabilidade, podendo ser observado o Anexo VI deste Edital. 
 

10.7. Da Qualificação Econômico-Financeira 
A habilitação quanto à qualificação econômico/financeira deverá ser comprovada pelos seguintes 
documentos: 
 

10.7.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, na forma 
da Lei nº11.101/05, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou Certidão Negativa Cível 
da Justiça Estadual de 1º Grau on-line (emitida pela internet), ambas com antecedência máxima de 
60 (sessenta) dias da data de abertura dos envelopes, quando não constar em seu corpo à validade. 

 

10.8. DAS DEMAIS DECLARAÇÕES  
10.8.1. A Comissão Permanente de Licitação verificará, ainda, juntamente com os documentos acima 

elencados dentro do envelope de Documentação de Habilitação, sob pena de inabilitação das 
licitantes os seguintes documentos: 

 

a) Declaração expressa da licitante de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, 
bem como, de não ter recebido da Administração Municipal ou de qualquer outra entidade da 
Administração direta ou indireta de âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 
de participação em licitação ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração, assim como não ter 
recebido declaração da INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual 
e Municipal, observando-se o modelo do Anexo V deste Edital; 
 

b) Declaração expressa da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 
XXXIII do Art. 7o da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), observando-se o modelo do Anexo 
IV deste Edital; 

 

c) Declaração expressa da licitante de que não possui Vínculo Empregatício com o Município, 
observando-se o modelo do Anexo XI do Edital. 

 
11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
11.1. Após o credenciamento do(s) representante(s) serão abertos primeiramente os envelopes contendo a 

documentação de habilitação, sendo efetuada a consulta e verificação quanto à situação das licitantes 
na forma exigida neste Edital.  

 
11.2. Os envelopes terão seus lacres rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e 

pelos representantes credenciados das licitantes presentes à sessão, bem como, todos os documentos e 
propostas apresentadas. 

 
11.3. Serão inabilitados a licitantes cuja documentação estiver em desacordo com as condições e 

especificações deste Edital e/ou da Lei Federal nº 8.666/93 e respectivas atualizações. Não sendo causa 

de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo, a idoneidade/legitimidade do 
documento ou não impeça seu entendimento. 

 
11.3.1. A ausência ou a apresentação da documentação de habilitação em desacordo com o previsto neste 

Edital, ou a verificação de irregularidade nas consultas aos sites dos órgãos emissores, conforme o caso, 
inabilitará a licitante, impossibilitando a abertura do envelope da Proposta de Preços da respectiva 
licitante. 
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11.4. Os Envelopes de Propostas das empresas consideradas habilitadas não serão abertos caso haja 
expressamente manifestação de interposição de recurso por parte de algum licitante, bem como, se não 
houver renúncia expressa em sessão ou mediante apresentação de Termo de Renúncia ao direito de 
recurso da fase habilitatória. 

 
11.4.1. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, será a sessão encerrada e dada continuidade ao 

procedimento licitacional em data posterior, com a prévia convocação dos participantes, sendo 
observado o disposto no item 24.2 do Edital.   

 
11.5. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer 

documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 
 

11.6. Quanto à análise e julgamento dos documentos a Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu 
critério, solicitar assessoria técnica de órgãos ou de profissionais competentes para tal. 

 
11.7. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

 
11.8. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas às propostas, não caberá desclassificá-las 

por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes só conhecidos após o 
resultado do julgamento. 

 
11.9. Considera-se vencida a fase de habilitação: 
 
a) Se houver renúncia registrada em Ata ou formalizada por escrito (conforme modelo no Anexo VIII do 

Edital) de todas as licitantes ao direito de interposição de recurso, nos termos do art. 43, III e art. 109, § 
1º da Lei Federal nº 8.666/93; ou  

b) Após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso; ou  
c) Após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto. 
 
11.10. Os documentos das licitantes consideradas inabilitadas permanecerão apensados aos autos. 
 
11.11. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão poderá dar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de 
outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação, respectivamente. Neste 

caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data de abertura das mesmas. 
 

12. DA PROPOSTA DE PREÇO 
12.1. A proposta deverá ser apresentada em documento próprio, contendo as informações exigidas neste 

Edital, impressa em papel personalizado (se tiver), elaborada em língua portuguesa, apresentada sem 
alternativas, emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, 
tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não 
impedir a exata compreensão de seu conteúdo, devendo ser entregue em uma única via, observando-se 
o modelo constante no Anexo IX deste Edital.  

 

12.2. Suas folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo próprio licitante ou seu representante 
legal, devendo, obrigatoriamente, constar: 

a) A identificação completa da licitante, tais como: razão social, nome fantasia, CNPJ/MF, Inscrição 
Municipal, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail); 

b) Menção ao número desta Concorrência Pública e ao Número do Processo Licitatório; 
c) Objeto desta Concorrência Pública; 

d) Valor mensal para a permissão onerosa de uso de cada Box pretendido, localizados na Central de 
Abastecimento do Município de Gurupi - CEASA GURUPI, expresso em algarismos e por extenso, 
prevalecendo o último em caso de divergência;  

e) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data da abertura dos envelopes de proposta de preço; (Caso não seja indicado, considerar-se-á o referido 
prazo); 
 

12.3. A proposta deverá constar as suas folhas dispostas ordenadamente, preferencialmente numeradas 
sequencialmente e rubricadas de modo a não conter folhas soltas. 

 

12.3.1. Caso a proposta esteja sem a assinatura, esta poderá ser suprida pelo próprio licitante se presente 
na sessão, ou através de seu representante credenciado, desde que este tenha poderes para tal. 

 

12.4. As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação, para efeito de finalização do 
processo licitacional, por um período mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data da 
abertura das mesmas. Findo este prazo, ficam os participantes liberados dos compromissos assumidos, 
se assim o desejarem. 
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12.5. Antes de expirar o período de validade original da Proposta, a Secretaria Municipal de Produção, 
Cooperativismo e Meio Ambiente poderá solicitar que o licitante estenda este período de vigência por um 
prazo adicional. 

 
12.6. Na hipótese de não homologação e adjudicação do processo licitatório dentro do prazo de validade da 

proposta, deverá o licitante independentemente de comunicação formal da Secretaria Municipal de 
Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente, revalidar, por igual período, ambos os documentos, sob 
pena de ser declarado desistente do feito licitatório. 

 
12.7. Eventuais erros ou irregularidades meramente formais na apresentação da proposta, desde que não 

comprometa seu conteúdo e seja irrelevante face à isonomia do certame, serão relevados pela Comissão 
Permanente de Licitação, que procederá a correção de ofício, se possível. 

 
12.8. A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas desconsiderarem 

evidentes falhas formais sanáveis, que não impedem a exata compreensão de seu conteúdo, não 
acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes e não gerem prejuízos à Administração. 

 

13. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
13.1. Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-á em conta, como fator determinante, o 

critério de MAIOR OFERTA POR ITEM, a título de pagamento mensal pela outorga da permissão de 
uso (TARIFA DE UTILIZAÇÃO), observado as exigências e condições estipuladas por este Edital. 

 
13.2. Serão abertos os envelopes de propostas das licitantes devidamente habilitadas. 

 
13.3. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, será efetuado o 

sorteio em ato público (durante a sessão). 
 
13.4. O item/objeto desta Concorrência Pública será adjudicado à licitante cuja proposta seja considerada 

vencedora. 

 
13.5. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) Não atenderem às exigências e requisitos deste Edital;  
b) Não se refiram ao BOX pretendido (ITEM); 
c) Estejam incompletas, incompatíveis, apresentem emendas, rasuras, entrelinhas ou linguagem que 

dificulte a exata compreensão do enunciado;  
d) Apresentem como oferta de pagamento mensal pela outorga da Permissão de uso valor inferior à tarifa de 
utilização prevista no item 3.1 deste Edital;  

e) Apresentem qualquer vantagem adicional não prevista no edital ou ainda preços e/ou vantagens 
baseadas nas ofertas dos demais concorrentes.  
 
13.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará na desclassificação da 

proposta da proponente, desde que seja possível a aferição e exata compreensão da mesma. 
 
13.7. Caso a Comissão julgue necessária, poderá suspender a reunião para analisar as propostas e julgar 

sua classificação, marcando nova data e horário em que voltará a reunir-se para dar continuidade ao 
certame. 

 
13.8. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e as propostas deverão ser 

rubricados pelos membros da Comissão e licitantes presentes, ficando em poder da Comissão até que 
sejam julgadas. 

 
13.9. A Comissão Permanente de Licitação convocará os interessados presentes na sessão anterior acerca 

da data e hora da nova sessão, caso haja a hipótese do subitem 13.7, e não tenha sido determinada na 
sessão anterior.  

 

14. DOS RECURSOS E DAS CONTRARRAZÕES 
14.1. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente à disposição dos 

interessados para vistas, pelo prazo necessário à interposição de recursos conforme legislação em vigor. 
 
14.2. É admissível recurso em qualquer fase da licitação e das obrigações dela decorrentes, a ser 

apresentado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato, publicação no 
Mural da Prefeitura ou lavratura da ata, de acordo com os preceitos do artigo 109 da Lei no 8.666/93. 

 
14.3. Dos atos praticados pela Administração caberão os seguintes recursos, dento do prazo de 5 (cinco) 

dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
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c) anulação ou revogação da licitação; 
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 
e) rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a que se refere o art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93; 
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

 
14.3.1. A intimação dos atos referidos no subitem 14.3, alíneas “a”, “b”, “c” será feita mediante publicação 

no quadro de avisos da Prefeitura, salvo para os casos previstos nas alíneas “a” e “b”, se presentes os 
licitantes ou seus prepostos no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por 
comunicação direta aos interessados e consignada em Ata de sessão. 

 

14.3.2. Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas, terão efeito 
suspensivo, não o sendo nos demais casos, podendo a autoridade competente, motivadamente e 
presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos. 

 
14.4. Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão relacionada com o objeto da 

licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 
 

14.5. Pedido de reconsideração de decisão do Secretário Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio 
Ambiente, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, na hipótese do parágrafo 3º do art. 87 da 
Lei nº 8.666/93. 

 
14.6. Os recursos e respectivas contrarrazões deverão ser manifestados por escrito e endereçados à 

Comissão Permanente de Licitação na pessoa de seu Presidente, o qual poderá reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado, 
encaminhando-os ao Secretário Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente, que fará a 
sua apreciação e decidirá no mesmo prazo, sob pena de responsabilidade. 

 
14.6.1. As petições deverão ser apresentadas em uma via original, datilografada ou emitida em 

computador, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, sendo rubricada em todas as folhas e 
assinada pelo representante legal da licitante, devidamente comprovando-se poderes para tal ato.  

 
14.7. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. 

 
14.8. Os recursos e respectivas contrarrazões deverão ser protocolizados das 08 às 12 horas e das 14 às 18 

horas no Protocolo Geral da Prefeitura, sito na BR 242, Km 407, saída para Peixe/TO. 
 
14.9. A Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por memoriais de recursos e 

contrarrazões endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do mencionado 
no subitem acima, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 

 
14.10. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

14.11. A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação 
estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64 § 3º da Lei nº 8.666/93. 

 

14.12. A decisão acerca de recurso interposto será divulgada no site oficial da Prefeitura: 
www.gurupi.to.gov.br. 

 
14.13. O prazo de validade da proposta será suspenso na hipótese de interposição do recurso 

administrativo, nos termos do item 14.3.2. 
 

15. DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
15.1. Decididos os recursos eventualmente interpostos, ou na hipótese da renúncia à apresentação de 

recursos através de declaração escrita (vide Anexo VIII) ou, sendo esta declarada em sessão e 
lavrada em Ata, será o Processo Licitatório encaminhado à Procuradoria Jurídica do Município para 
análise e parecer acerca do procedimento licitacional, sendo após, caso seja aprovada a observação da 
legislação pertinente, submetido ao Controle Interno do Município para análise e aprovação. 

 

15.2. Após aprovação da Procuradoria Jurídica e do Controle Interno, o resultado da licitação será 
submetido à Secretaria Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente para providências 
acerca da Homologação do Procedimento licitacional e da Adjudicação do item/objeto do certame à 
vencedora, caso esteja de acordo. 

 
15.3. O resultado desta licitação será comunicado às licitantes na sala de reunião da Comissão 

Permanente de Licitação, no mural e no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi, via e-mail aos 
participantes e, caso seja determinado, publicado no Diário Oficial do Estado - DOE e/ou Diário Oficial 
da União - DOU.  

http://www.gurupi.to.gov.br/
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16. DA FORMALIZAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO 
 

16.1. Da Contratação 
16.1.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de Instrumento 

Contratual cuja minuta é parte integrante deste Edital como Anexo III. 
 

16.1.2. Após a homologação do procedimento licitacional, o representante legal da adjudicatária será 
convocado para assinar o respectivo contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

16.1.3. Após assinatura do Contrato ficará obrigada aos termos nele constantes, que terá suas cláusulas e 
condições reguladas pela Lei nº 8.666/93 e atualizações pertinentes. 

 

16.1.3.1. Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir do recebimento da convocação, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa por 
escrito e aceita pelo Gestor da Pasta, caducará o seu direito de vencedora, sujeitando-se às penalidades 
aludidas na Lei nº 8.666/93. 

 

16.1.3.2. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, é facultado à Administração mediante 
convocação, adjudicar o objeto desta licitação à licitante remanescente, na ordem de classificação, nas 
mesmas condições propostas pela licitante vencedora quanto ao prazo e preço, podendo optar por 
revogar esta licitação nos termos do art. 64, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

 
16.1.4. Quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 

situação regular conforme documentos exigidos para habilitação neste Edital para celebrar a 
contratação, será convocada outra licitante na ordem de classificação das propostas, e assim 
sucessivamente, com vistas à celebração da contratação. 

 

16.1.5. Farão parte integrante do contrato, a proposta apresentada pela licitante vencedora, que tenha 
servido de base para o julgamento da licitação, bem como, as condições estabelecidas nesta 
Concorrência Pública e seus anexos, independentemente de transcrição. 

 

16.1.6. A contratada deverá indicar, no ato da assinatura do contrato e sempre que ocorrer 
alteração, 01 (um) Preposto qualificado para representá-la perante a Contratante e para 
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, devendo este Preposto responder por todos os 
assuntos relativos ao contrato, (observar o modelo do Anexo XII do Edital). 

 

16.1.6.1. O Preposto deverá possuir o conhecimento e a capacidade necessária para responder pela 
contratada, bem como ter autonomia e autoridade para resolver qualquer assunto relacionado à 
permissão. 

 
16.2. Das Alterações e da Rescisão do Contrato 
16.2.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas no art. 65 da 

Lei nº 8.666/93. 

 
16.2.2. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no Art. 78 da Lei nº 8.666/93, com as 

consequências indicadas no Art. 80, sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste ato convocatório. 

 
16.3. Da Fiscalização  
16.3.1. Para acompanhamento e fiscalização da permissão fica designada a servidora Sra. Maria Alice da 

Silva Jorge, Diretora de Agricultura, telefone: (63) 3301-4336, e-mail: 
alicejorgegurupi@hotmail.com, da Secretaria Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio 

Ambiente.  
 

17. DA EXTINÇÃO DA PERMISSÃO DE USO  
17.1. A permissão remunerada de uso extingue-se nos casos previstos no item 19 do Termo de Referência – 

Anexo I e na Cláusula sexta da Minuta do Contrato – Anexo III deste Edital. 
 

18. REAJUSTE 
18.1. O valor da Tarifa será atualizado anualmente de acordo com a variação do Índice de Preço ao 

Consumidor Amplo-IPCA e revisto a cada 05 (cinco) anos, conforme Art. 13 da lei nº 2.375/2017. 
 
18.1.1. O reajuste quando ocorrer se fará por simples Apostilamento, nos termos do artigo 65 §8º, da Lei 

de Licitações nº. 8666/93. 
 

19.  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
19.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e deste Edital, as obrigações das 

partes estão elencadas no item 15 do Termo de Referência - Anexo I e na Cláusula sétima da Minuta do 
Contrato - Anexo III deste Edital. 
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20. DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES, PROCEDIMENTOS E RECURSOS 
20.1. Os permissionários e os usuários responderão por atos praticados por si ou por seus prepostos, 

auxiliares, empregados e gerentes, quando estiverem em atividades nas UNIDADES DO CEASA, 
conforme consta no Regulamento de mercado. A licitante contratada que descumprir as condições deste 
Edital e seus anexos, garantida a prévia defesa em regular processo administrativo, ficará sujeita às 
penalidades previstas no item 20 do Termo de Referência-Anexo I deste Edital e Cláusula Oitava da 
Minuta do Contrato – Anexo III deste Edital. 

 
21.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1. As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
21.2. O julgamento do certame será realizado em tantas sessões públicas quantas forem necessárias para 

a completa análise e julgamento dos documentos e propostas, sempre com a lavratura da respectiva Ata 
circunstanciada, com a exposição dos fatos ocorridos durante as sessões e demais ocorrências que 
interessarem ao julgamento desta licitação. 

 
21.2.1. As atas decorrentes das sessões realizadas serão assinadas pelos representantes das licitantes 

presentes, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos Membros e Servidores do Apoio 
Técnico, se houver. 

 
21.3. A falta de data e/ou rubrica nas declarações ou na proposta apresentadas poderá ser suprida pelo 

representante credenciado, desde que tenha poderes para esse ato, e que esteja presente na sessão no 
momento necessário. 

 
21.4. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na 

presente licitação, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com 
irregularidades insanáveis, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 

 
21.5. Caso haja a necessidade de suspensão da sessão para continuação do certame em horário ou data 

posterior àquela especificada no Edital, na ata da sessão ocorrente, desde que possível, deverão ser 
designadas nova data e/ou horário para a continuidade dos trabalhos, conforme o caso. 

 
21.5.1. A Comissão Permanente de Licitação convocará os interessados presentes na sessão anterior 

acerca da data e hora da nova sessão, caso não tenha sido determinada na sessão anterior.  
 

21.5.2. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 21.5 na fase de habilitação, todos os documentos e os 
envelopes contendo as propostas devidamente lacradas, deverão ser rubricados pelos membros da 
Comissão e licitantes presentes, ficando em poder da Comissão até que seja julgada a habilitação.  

 
21.5.3. O não comparecimento de proponentes a qualquer das sessões designadas pela Comissão, não 

impedirá que ela se realize. 
 
21.6. Caso não haja o comparecimento de licitantes interessadas em participar do certame, a sessão será 

considerada Deserta pela Comissão Permanente de Licitação. Sendo assim, se lavrará ata de realização 
de sessão, narrando-se a(s) decisão(ões) acerca do prosseguimento do processo licitacional. 

 
21.7. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta 

Concorrência Pública, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar originalmente 

nos envelopes entregues pela licitante. 
 
21.7.1. Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir licitante, em despacho 

motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que 
revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira. 

 
21.8. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 
21.8.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, 

ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93. 

 
21.8.2.  A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo 

único do art. 59 da Lei nº 8.666/93. 
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21.8.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa 
somente na hipótese da licitação haver sido homologada. 

 
21.9. Na contagem dos prazos previstos neste Edital excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário. 

 
21.10. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do 
licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

 
21.11. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação ou proposta relativa ao presente Edital. 
 
21.12. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas aos interessados, podendo 

ser aplicado o disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e poderão ser divulgadas no site da 

Prefeitura. 
 
21.13. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas relativas a este Edital e seus Anexos serão dirimidos pela 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi, Estado do Tocantins.   
 
 

Gurupi- TO, aos 14 dias do mês de janeiro de 2019. 
 
 
 
 

Domingos Tavares de Sousa 
Secretário Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente 

Decreto nº 2.389/2018 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 
Processo Administrativo nº 2018.002016 

 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO  
 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS 

 
1. DEMANTANTE  
Demandante: Município de Gurupi por intermédio da Secretaria Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio 
Ambiente. 

Responsável: Fernando Marinho Scotta  
Telefone: (63) 3301-4336 
 
2. DA JUSTIFICATIVA E DOS OBJETIVOS GERAIS 
2.1. Atualmente, o setor de hortigranjeiros é o que mais cresce no mundo e o consumo é o que mais aumenta 

quando comparado com outros produtos agrícolas. No caso específico do Brasil, a produção de frutas e hortaliças 
provém basicamente de pequenas áreas e tem origem diversificada. São produtos que possibilitam alta receita por 

área implantada, alto nível de empregos diretos e indiretos e dão resposta econômica mais rápida. 
 
2.2. No projeto modelado propõe-se a implantação de uma sistemática de funcionamento que promova um ciclo 

virtuoso, com reflexos positivos nos preços finais dos produtos, beneficiando diretamente os consumidores finais. 
Um dos objetivos é melhorar a qualidade dos produtos e serviços prestados pelos locatários do mercado aos 
atacadistas e comerciantes varejistas da cidade. 

 

2.3. Ao considerar e tomar como premissa que é imprescindível o funcionamento e utilização da Central de 
Abastecimento do Município de Gurupi, para que, melhorando sua logística de distribuição e comercialização, 
alcance sua condição de referência regional, é que foram estruturados os estudos relativos ao projeto do CEASA. 
Sendo assim, a gestão tem que atingir os objetivos pré-estabelecidos de maneira eficaz, valorizando a produção e 
tendo a capacidade de manter a sintonia entre a comunidade de comerciantes, a estrutura e os recursos 
existentes. 

 

2.4. Paralelo à necessidade de mudanças relacionadas à logística física, é, também, fundamental buscar a 
sustentabilidade financeira do empreendimento e melhores condições operacionais para que esse novo entreposto 
possa gerar reflexos positivos nos custos em todo o canal de comercialização. 

 
2.5. Em resumo, o abastecimento alimentar é estratégico como política pública e por esta razão o Poder Público deve 

buscar alternativas que possibilitem a organização do fornecimento da população. Mesmo com as mudanças 
ocorridas no âmbito da produção e no sistema de distribuição com a chegada de novos atores, como as 

grandes redes de atacado e varejo, o abastecimento das cidades continua sendo o maior desafio para a segurança 
alimentar. 

 
3. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
3.1. A modalidade utilizada para a licitação será CONCORRÊNCIA, tipo Maior Oferta por Item, para a Permissão 

Onerosa de Uso à Título Precário dos Boxes localizados na Central de Abastecimento do Município de 

Gurupi - CEASA GURUPI. 
 
3.2. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade ao que determina a Lei Orgânica do Município de 

Gurupi, Lei Municipal nº 2.375/2017, Lei Municipal nº 957/91, Regulamento de Mercado do CEASA GURUPI, Lei 
Federal 8.666/93 e atualizações. 

 
3.3. A permissão onerosa de uso, objeto deste Termo, é regida, especificamente, pela Lei Municipal nº2.375/2017, 

que nos termos do seu art. 4º, autoriza a Permissão Onerosa de Uso à Título Precário dos Boxes localizados na 
Central de Abastecimento do Município de Gurupi - CEASA GURUPI.  

 
4.  DO OBJETO 
4.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a Permissão Onerosa de Uso à Título Precário dos Boxes 

localizados na Central de Abastecimento do Município de Gurupi - CEASA GURUPI, pelo período de 15 
(quinze) anos, renovável por igual período conforme condições descritas neste Termo de Referência, visando à 

comercialização e distribuição de produtos hortifrutigranjeiros e outras atividades correlatas e afins. 
 
5. DO OBJETIVO 
5.1. Selecionar a proposta exequível mais vantajosa para a CEASA GURUPI, pelo critério da maior oferta por item, 

para PERMISSÃO de uso de uma área (boxes) para o comércio de verduras e legumes ou desdobramentos de 
mercadorias compradas dentro desta Central, mediante atendimento das cláusulas e condições estabelecidas 
neste termo de referência. 

 
5.2. A permissão de uso de boxes, e demais espaços físicos da CEASA GURUPI, sempre mediante remuneração ou 

imposição de encargos, terá caráter eminentemente precário, não induzindo posse, e poderá ser revogada a 
qualquer tempo, por decisão da Administração.  
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6.  DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
6.1. A CEASA tem como objetivo proporcionar a comercialização e a distribuição de produtos hortifrutigranjeiros e 

outros produtos alimentícios no município de Gurupi/TO, consoante às disposições da Lei Municipal nº 
2.375/2017. 

  
6.2. A CEASA é regida pelos termos da Lei Municipal nº 2.375/2017 e Regulamento Próprio expedido pela Secretaria 

Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente, além de outras normas aplicáveis.  
 
6.3. Compete a CEASA, por meio da Secretaria Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente, administrar 
a Central de Abastecimento, orientando e disciplinando a distribuição de produtos hortifrutigranjeiros e outros 
produtos alimentícios, devendo:  
a) Estabelecer os dias e horários de funcionamento da Central de Abastecimento;  
b) Organizar e manter atualizado o cadastro dos permissionários;  

c) Supervisionar e fiscalizar a organização, o funcionamento e as instalações da Central de Abastecimento, bem 
como, o cumprimento de suas finalidades;  

d) Cobrar, acompanhar e fiscalizar o pagamento dos valores referentes à permissão de uso, ou valores provenientes 
de rateio devidos pelos permissionários.  

e) Cobrar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das normas relativas a posturas, segurança pública, limpeza 
urbana, vigilância sanitária e demais normas provenientes de legislação própria; 

f) Aplicar sanções pelo descumprimento de normas ou condições estabelecidas em Lei, Regulamento, Edital de 

Licitação ou TPRU; 
g) Zelar pelo cumprimento do Regulamento e da legislação pertinente. 
 
7. DO PRAZO DA PERMISSÃO DE USO REMUNERADO 
7.1 A Permissão Remunerada de Uso será firmada após o licitante ser declarado vencedor, por meio da assinatura do 

Contrato de Permissão Remunerada de Uso, e terá o prazo de vigência de 15 (quinze) anos, podendo ser 
prorrogado por igual período, conforme condições descritas neste Termo de Referência, visando a comercialização 

e distribuição de produtos agroalimentares e outras atividades correlatas e afins. 
 
7.2. A Permissão por ser de caráter eminentemente precário, não induzindo posse, poderá ser revogada a qualquer 

tempo, por decisão dessa Administração, conforme art. 4º da Lei Municipal nº 2.375/2017.  
 
8. DA DESCRIÇÃO DA ÁREA OBJETO E INFORMAÇÕES DA PERMISSÃO DE USO 

8.1. O objeto da Permissão de Uso são as áreas denominadas Pavilhão de Box. 
 
8.2. O pagamento da Permissão será mensal, sendo o valor conforme estipulado neste Termo de Referência, efetuado 

através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento e 
Finanças, até o 5º (quinto) dia útil do mês posterior ao do período de competência do encargo. 

 

Item Descrição do item Área M² Valor mínimo do 
lance 

Mensal/M² 

1 Box 01: Pavilhão Box com área de comercialização  
45.88 m² R$ 151,41 

 

2 Box 02: Pavilhão Box com área de comercialização  
45.88 m² R$ 151,41 

3 Box 03: Pavilhão Box com área de comercialização  
45.88 m² R$ 151,41 

4 Box 04: Pavilhão Box com área de comercialização  
45.88 m² R$ 151,41 

 

9. DA TARIFA 
9.1. O valor mínimo mensal da oferta para a permissão de uso dos boxes (tarifa de utilização) não poderá ser 

inferior ao valor referencial de R$ 151,41 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos); 
 
9.2. O valor mensal da tarifa de utilização constitui critério de análise e classificação da proposta, e será considerado 

vencedor, para fins de adjudicação, a licitante que tenha apresentado a MAIOR OFERTA POR ITEM, a título de 
pagamento mensal pela outorga da permissão de uso, e que tenha atendido as condições do edital. 

 

9.3. O valor mensal mínimo da tarifa de utilização (R$151,41) é resultante da atualização da UFIRG – Unidade Fiscal 
de Referência de Gurupi pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo-IPCA, nos termos da Lei Municipal nº 
2.312/2016 que, para o exercício financeiro de 2018 é fixado em R$3,09 (três reais e nove centavos), o qual foi 

multiplicado pelo quantitativo de 49 (quarenta e nove) UFIRG’s, conforme Decreto n° 155/2017 de 30 de janeiro 
de 2017. 

 

9.4. A tarifa de uso do Box será fixada conforme a proposta vencedora.  
 

9.5. A proponente vencedora reembolsará mensalmente à CEASA GURUPI, as despesas com tributos, energia 
elétrica, água, limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância e outras decorrentes da Central de 
Abastecimento serão ressarcidas pelos permissionários, mediante rateio proporcional à área útil ocupada e aos 

dias de ocupação. 
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9.6. Os encargos financeiros previstos acima são devidos a partir da data da assinatura do Contrato de Permissão 
Remunerada de Uso, e serão pagos até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de seu vencimento, na 
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, independente do funcionamento regular do Permissionário. 

 

10. DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CEASA GURUPI 
10.1.  A área total do imóvel CEASA GURUPI, é de 1.222 m², situada na Saída Sul, as margens da BR-153, KM-

677, Gurupi-TO. 
 

10.2. Para efeito de identificação quanto à localização do imóvel em comento, segue imagem abaixo da vista aérea 
pertinente a sua área de abrangência. Os detalhes arquitetônicos e estruturais internos poderão ser verificados 
através de visita técnica. 

 

             
 
11. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ESTRUTURA 
11.1. A área denominada Pavilhão de BOX, cujos boxes serão destinados à Permissão de Uso, será disponibilizada 

nas condições em que se encontra, conforme obrigações previstas na Lei Municipal nº 2.375/2017, no 
Regulamento do CEASA e neste Termo de Referência. 

 

11.2. Toda e qualquer adequação envolvendo obras, reformas e melhorias na infraestrutura da área objeto da 
Permissão serão de responsabilidade do Permissionário, desde que atendida à legislação pertinente, mediante 
prévia autorização dos órgãos competentes e da ADMINISTRAÇÃO. 

 

11.3. A solicitação de construção ou alteração deverá ser encaminhada a ADMINISTRAÇÃO e acompanhada dos 
projetos técnicos completos, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de projetos e de execução e memorial 
descritivo e deverão obrigatoriamente ser submetido à prévia avaliação e aprovação da ADMINISTRAÇÃO; 

 

11.4. As benfeitorias realizadas pelos Permissionários serão incorporadas ao patrimônio da CEASA GURUPI, sem 
nenhum ônus para a Permitente em caso de rescisão, cancelamento ou ao final do Contrato de Permissão 
Remunerada de Uso;  

 

11.5. Enquanto perdurar a Permissão, a ADMINISTRAÇÃO se reserva ao direito de efetuar inspeções técnicas de 
rotina, com a finalidade de avaliar a manutenção e conservação das edificações e instalações. 

 

12. DA VISITA TÉCNICA: 
12.1. O interessados PODERÃO vistoriar o local com fins de conhecimento prévio da localização e características da 

área, estrutura física, natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à realização do objeto da 
PERMISSÃO, formas e condições de suprimento, meios de acesso ao local e para a obtenção de quaisquer outros 
dados que julgarem necessários, obtendo assim, o Atestado de Vistoria que será expedido por servidor 
competente, designado pela Secretaria Municipal de Produção e Cooperativismo, não se admitindo, 
posteriormente, qualquer alegação de seu desconhecimento quanto às condições locais da instalação. 

 

12.2. Para realização da visita técnica, os interessados poderão agendar, antecipadamente, com o responsável 
competente, qual seja o servidor Sr. Geraldo Vieira Filho, Chefe de Divisão, através do telefone (63) 3301-4336, 

que designará data e horário para acompanhá-los até o local. A visita poderá ser realizada até o último dia útil 
anterior a data de entrega/abertura dos documentos de habilitação. 

 

12.3. O representante indicado pelo proponente, no dia da Visita, deverá comparecer à Secretaria Municipal de 
Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente, portando documento de identificação para preencher o Atestado de 
Visita Técnica. 

 

12.4. Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem à dupla interpretação, ou omissos nas 
especificações, deverão ser apresentados à Fiscalização, antes da Licitação. Após esta fase, qualquer dúvida 
poderá ser interpretada apenas pela Fiscalização, não cabendo qualquer recurso ou reclamação. 

 
12.5. O atestado de vistoria citado deverá ser apresentado no dia da sessão da licitação dentro do envelope de 

habilitação. 
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13. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E ALIMENTOS A SEREM FORNECIDOS 
13.1. Os produtos permitidos para comercialização na unidade CEASA Gurupi não poderão estar elencados entre os 

alimentos vedados ou proibidos pelo Regulamento de Mercado ou outro ato normativo. 
 

14. DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

14.1. Fica como responsável pela fiscalização da execução das atividades e serviços a servidora Srª. Maria Alice da 
Silva Jorge, Diretora de Agricultura, e-mail: alicejorgegurupi@hotmail.com, telefone: (063) 3301-4336. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das partes: 
 

15.1. Das Obrigações da Permissionária 
15.1.1. As obrigações e vedações relativas aos Permissionários e seus empregados estão descritas no Capítulo VII do 

Regulamento de Mercado, denominado “DAS OBRIGAÇÕES E VEDAÇÕES COMUNS A TODOS OS USUÁRIOS”. 

Além das obrigações elencadas na lei nº 2.375/2017 e as demais obrigações a seguir: 
 
a) Atender a função social da Central de Abastecimento, proporcionando abastecimento de produtos alimentícios 

para a população do Município de Gurupi, com práticas administrativas que surtam resultados operacionais de 
menor custo e maior qualidade, refletindo diretamente na modicidade dos preços dos produtos; 

b) Inovar e modernizar a Central de Abastecimento, reunindo o aprimoramento das condições de funcionalidade, 
trafegabilidade, logística, eficácia, racionalidade, rendimento e produção; 

c) Zelar pela segurança do patrimônio público, dos locatários, prestadores de serviços e do público em geral; 
d) Deverá ser providenciado, ainda, junto aos órgãos competentes, a obtenção de licenças, autorização de 

funcionamento e alvará, para o exercício de suas atividades comerciais, às expensas da Permissionária que 
vencer o certame. 

e) Credenciar, por escrito, junto à CEASA GURUPI, um preposto idôneo, com experiência no ramo e com poderes 
para representar a Permissionária em tudo que se relacione à execução dos serviços, inclusive sua supervisão; 

f) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de higiene, qualidade e validade dos alimentos, 
apresentando, sempre que solicitado pela CEASA GURUPI, documentos que comprovem a procedência dos 
alimentos; 

g) Não exercer atividades ilícitas, bem como não estocar e/ou comercializar produtos proibidos por lei, e em caso de 
produtos tóxicos, explosivos, poluentes ou comprometedores da saúde pública, só se portadores de embalagens 
próprias e mediante uso de instalações adequadas, aprovadas pela PERMITENTE; 

h) Não dar destinação diversa à área objeto desta Permissão, sem a prévia e expressa autorização da PERMITENTE; 

i) Observar, no exercício de sua atividade, os horários de funcionamento fixados pela PERMITENTE ou autoridade 
competente; 

j) Submeter-se à fiscalização da PERMITENTE, no tocante ao cumprimento das exigências deste Termo e das Normas 
e Regulamentos Internos; 

k) As áreas da permissão de uso serão objeto, após análise de risco, de seguro contra incêndio sendo sua apólice 
suportada pelos permissionários e outorgados proporcionalmente às áreas de sua responsabilidade consoante 
contrato de permissão remunerada de uso no referido caso; 

l) Não manter a área fechada sem motivo justificado e comprovado; 
m) Equipar a área concedida de acordo com a finalidade a que se destina e legislação em vigor, especialmente a 

sanitária e a de segurança, assumindo todas as obrigações decorrentes desta; 
n) A obrigação do permissionário de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
o) Responsabilizar-se pelo provimento de todo o material necessário à manutenção das instalações; 
p) Facilitar a fiscalização de órgãos de vigilância sanitária, no cumprimento de normas, cientificando a CEASA 

GURUPI do resultado das inspeções; 
q) Realizar as benfeitorias que julgar necessárias, somente mediante autorização da CEASA GURUPI, ficando 

incorporadas ao imóvel, sem que assista à Permissionária o direito de retenção ou indenização sob qualquer 
título; 

r) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CEASA GURUPI e a terceiros, decorrentes da 
sua culpa ou dolo ou pela ação de seus empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 
fiscalização e o acompanhamento da CEASA GURUPI. 

s) Não subconceder ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto deste Termo de Referência. 
 
15.1.2. Das Obrigações da Permitente 
a) A CEASA GURUPI poderá a qualquer tempo, durante a vigência do contrato de permissão, solicitar documentos 

que comprovem a prática regular das atividades. 
b) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração; 
c) Providenciar a assinatura e a publicação do Contrato de Permissão Remunerada de Uso; 

d) Gerenciar o contrato, acompanhando e fiscalizando sua execução; 
e) Notificar, formal e tempestivamente a Permissionária sobre as irregularidades observadas no cumprimento do 

Contrato de Permissão Remunerada de Uso; 
f) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
g) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços, para fins de adequação as novas 

condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

h) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento 

licitatório; 
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j) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado 
no contrato; 

k) Notificar a Permissionária por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade. 
 

16. DOS VALORES E DO CUSTEIO 

16.1. Os valores devem ser cobrados observando as diretrizes estabelecidas no Regulamento de Mercado da 
Central de Abastecimento – CEASA e demais legislações e resoluções pertinentes. 

 
16.2. O pagamento deverá ser feito por meio de Guia de Recolhimento (Capítulo IX do Regulamento), nela integram 

tarifas de uso, referente à Permissão Remunerada de Uso - PRU do espaço físico.  
 
16.3. A Permissionária assume a responsabilidade pelo pagamento das despesas operacionais sob forma de rateio 

(IPTU, taxas, licenças, serviços de vigilância e segurança, energia elétrica, água e esgoto, ambulância e outros que 
gravem ou vierem a gravar a área permitida), assim como pelo pagamento da mensalidade correspondente à tarifa 
de ocupação. 

 
17. REAJUSTE 
17.1. O valor da Tarifa será atualizado anualmente de acordo com a variação do Índice de Preço ao Consumidor 

Amplo-IPCA e revisto a cada 05 (cinco) anos, conforme Art. 13 da lei nº 2.375/2017. 

 
17.1.1. O reajuste quando ocorrer se fará por simples Apostilamento, nos termos do artigo 65 §8º, da Lei de 

Licitações nº. 8666/93. 
 
18. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PERMISSÃO 
18.1. O contrato terá vigência de 15 (quinze) anos, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser 

renovado uma vez por igual período, a critério exclusivo do Permitente, desde que a Permissionária esteja dentro 

das exigências constantes neste Termo em toda a vigência da Permissão.  
 
19. DA EXTINÇÃO DA PERMISSÃO DE USO 
19.1. A permissão remunerada de uso extingue-se nos seguintes casos: 
a) Término do prazo de vigência; 
b) Descumprimento de encargo ou de outra condição previamente estipulada; 

c) Uso do imóvel em fim diversos daquele previsto; 
d) Desistência do permissionário ou encerramento de sua atividade; 
e) Suspensão voluntária da atividade, sem prévia anuência da CEASA/Gurupi; 
f) Retomada compulsória do espaço, motivada em interesse público relevante, previamente justificado pela 

CEASA/Gurupi em processo administrativo orientado pelo contraditório e ampla defesa; 
g) Cassação do contrato de permissão pela CEASA Gurupi ou por determinação judicial; 
h) Cassação da licença de funcionamento pela autoridade competente. 

 
19.2. A extinção da permissão remunerada de uso não enseja qualquer indenização ao permissionário pela Ceasa 

Gurupi. 
 
19.3. Extinta a permissão, o permissionário deve devolver o espaço nas mesmas condições em que recebeu. 
 
19.4. Extinta a permissão de uso, o particular que continuar a utilizar o imóvel pagará, a título de multa, além da 

remuneração devida, uma importância diária fixada, equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração mensal, 
sem prejuízo de quaisquer outras sanções cabíveis.  

 

19.5. A mora no pagamento dos débitos relativos à utilização dos imóveis da CEASA Gurupi, importará na correção 

monetária e na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados sobre a dívida principal. 
 

19.6. Os permissionários, cessionários e os usuários responderão por atos praticados por si ou por seus prepostos, 
auxiliares, empregados e gerentes, quando estiverem em atividades na UNIDADE DA CEASA GURUPI. 

 

19.7. As infrações, penalidades, procedimentos e recursos seguem descritos no capítulo VIII do Regulamento de 

Mercado e Lei nº 2375/2017 (artigos 21 a 26) e sujeitará os permissionários e os usuários às penalidades 
nominadas sem prejuízo de outras cominações porventura aplicáveis ao caso e da obrigação de fazer cessar a 
irregularidade, inclusive, tomada de medidas legais cabíveis. 

 

20. DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES,  PROCEDIMENTOS E RECURSOS. 
20.1. Os permissionários e os usuários responderão por atos praticados por si ou por seus prepostos, auxiliares, 

empregados e gerentes, quando estiverem em atividades nas UNIDADES DO CEASA, conforme consta no 
Regulamento de Mercado: 

 

20.2. A transgressão, a quaisquer das disposições contidas no regulamento e nas Resoluções específicas da 
ADMINISTRAÇÃO sujeitará os cessionários e os usuários às penalidades adiante nominadas sem prejuizo de 
outras cominações proventura aplícáveis ao caso e da obrigação de fazer cessar a irregularidade, inclusive, 
tomada das medidas legais cabíveis: 

I – advertência escrita; 
II – suspensão; 
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III – multa pecuniária; 
IV – cancelamento da permissão ou cessão de uso; 
V – apreensão de mercadorias. 
 
20.3. Na aplicação da penalidade, a autoridade competente deverá considerar a natureza, gravidade da infração, as 

consequências para a coletividade, assim como os antecedentes do infrator. 

 
20.4. As penalidades previstas no item 20.2. poderão ser aplicadas, a critério da ADMINISTRAÇÃO, cumulativa e 

independemente da ordem em que estão relacionadas. 
 
20.5. Será sempre assegurado o direito de ampla defesa e contraditório quando da aplicação de qualquer das 

penalidade acima descritas. 
 

20.6. Todas as penalidades, com exceção do cancelamento da permissão de uso, poderão conter determinações e 
providencias que devem ser adotadas para saneamento da irregularidade, sob pena da imposição de outras 
sanções previstas neste regulamento e na legislação atiente a matéria. 

 
20.7. A penalidade de suspensão será limitada a 10 (dez) dias, podendo ser prorrogada enquanto não for saneada a 

irregularidade que a gerou, até o limite de 20 (vinte) dias, iniciando-se após este periodo o processo de 
cancelamento da permissão ou cessão de uso. 

 
20.8. A penalidade de multa pecuniária será aplicada conforme os valores estabelecidos em Resolução. 
 

20.9. A reincidência na mesma infração, no período de 01 (um) ano contado da data da infração anterior, quando for 

o caso de multa, sujeitará ao pagamento em dobro do valor anteriormente atribuido, sem prejuizo de outras 
sanções aplicáveis, mesmo simultaneamnete, inclusive cancelamento da permissão de uso. 

 

20.10. Estará sujeito ao cancelamento da permissão de uso, indepentemente de penalidade anterior, assegurando-se 
sempre o direito ao contraditório e à ampla defesa, o permissionário ou cessionário, inclusive  o produtor rural, 
que incidir nas seguintes situações: 

I – reincidência de infração, por desacato aos usuários, às ordens da fiscalização ou da administração emandas com 
base na legislação aplicável; 

II – agressão física aos usuários, independentemente de penalidade anterior; 
III – cessão, locação, transferência ou sub-rogação do objeto da permissão ou de uso; 

IV – nos casos de interesse pública ou quando, a critério da ADMINISTRAÇÃO, houver interesse motivado no 
cancelamento através de procedimento administrativo; 

V -  falta de pagamento de multas no prazo legal; 
VI – não pagamento da tarifa e rateio durante 03 (três) meses alternados ou consecutivos; 
VII – quando o permissionário tiver decretada sua falência ou estiver em processo de dissolução legal; 
VIII -  se houver paralisação da atividade comercial por 30(trinta) dias consecutivos ou 60 (sessenta) dias alternados, 

durante o ano, sem justificativa prévia junto a ADMINISTRAÇÃO; 

IX – se após 20 (vinte) dias de suspensão de suas atividades não sanar a irregularidade; 
X – se for constatado qualquer tipo de corrupção, consumada ou tentada, para com os membros da Administração, 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis à espécie; 
 

20.11. Sem prejuizo de qualquer das penalidades antes referidas, poderá a ADMINISTRAÇÃO promover a apreenssão 
de mercadorias que não estiverem atendendo às especificações contidas no presente regulamento quando, por 
recomendação de autoridade competente, devam ser retiradas de circulação ou simplesmente do PÁTIO ABERTO 
ou BOX.  

 

 20.12. A apreensão de mercadoria será efetuada na presença de duas testemunhas e mediante lavratura do 
respectivo auto de apreensão, o qual conterá a relação e quantidade das mercadorias apreendidas e o motivo da 
apreensão.  

a) As mercadorias apreendidas, quando a sua natureza permitir e recomendar, serão retidas e encaminhadas ao 
projeto BANCO DE ALIMENTOS para a doação a entidades sociais cadastradas, caso contrário, serão destinadas 
conforme plano de Gerenciamento de Resíduos Orgânicos da UNIDADE da CEASA, sem que caiba ao 

permissionário qualquer direito a reclamação ou indenização. 
b) Para o bom cumprimento das disposições contidas no presente artigo, a ADMINISTRAÇÃO poderá requisitar 

agentes fiscais da vigilância sanitária e força policial para a ação necessária. 
 

20.13. Verificada qualquer irregularidade pela fiscalização, deverá ser lavrada uma Notificação, que conterá, sempre 
que possível: 

a) Identificação e qualificação do infrator; 

b) Local, data e hora de infração; 

c) Nome e matrícula do agente notificante; 

d) Descrição sumária da infração cometida; 

e) Dispositivo legal ou regulamentar que foi violado; 

f) Assinatura do notificante e do notificado, ou de seu representante legal. 

20.13.1. A primeira via da Notificação deverá ser entregue ao notificado, a segunda via ficará com a fiscalização e a 
terceira via será encaminhada para a Coordenação da UNIDADE da CEASA. 
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20.14. A notificação originará um procedimento interno da ADMINISTRAÇÃO, o qual conterá todas as providências 
adotadas, informações e diligências efetuadas para apreciação do caso, bem como a penalidade cominada ao 
infrator, quando for o caso. 

 
20.15. A penalidade será aplicada por meio de Auto de Infração, expedido pela ADMINISTRAÇÃO; 
a) Competirá a ADMINISTRAÇÃO, analisando a notificação, indicar a penalidade administrativa e aplicá-la. 

b) A penalidade de cancelamento da permissão ou cessão de uso será aplicada exclusivamente pelo Diretor 
Presidente do CEASA – GURUPI, após procedimento regular. 

 
20.16. Aplicada a penalidade, o autuado será imediatamente notificado para, no prazo máximo de 02 (dois) dias, 

cumprir a pena cominada ou, querendo, interpor recurso, no prozo máximo de 02 (dois) dias. 
a) Os recursos serão processados e julgados pela ADMINISTRAÇÃO no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 

contados da data em que forem protocolados, devendo a decisão ser proferida pela ADMINISTRAÇÃO, facultado 

ao recorrente permanecer exercendo suas atividades comerciais na UNIDADE até o julgamento. 
b) No caso de improcedência de recurso relativo à aplicação de penalidade de multa, o autuado deverá efetuar o 

recolhimento do seu valor em 05 (cinco) dias contados da ciência do indeferimento, sob pena de cancelamento da 
permissão. 

 
20.17. A penalidade de cancelamento da permissão ou cessão de uso ou cadastro de produtor rural será aplicada 

nos casos previstos neste regulamento, através de ato administrativo especifico, em processo próprio que conterá 

no mínimo: 
a) Relatório circunstanciado do fato ocorrido com a solicitação da aplicação da penalidade; 

b) Notificação do permissionário contendo obrigatoriamente os motivos da proposta de cassação, concedendo o 

prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de defesa. 

20.18. As notificações e autuações previstas neste regulamento serão, preferencialmente, pessoais, com a assinatura 
do permissionário ou de seu representante. 

a) A recusa do permissionário, ou seu representante, em assinar a Notificação ou o Auto de Infração, será certificada 
pelo fiscal, na presença de duas testemunhas, devidamente identificadas, cuja certidão servirá como prova de que 
o notificado ou autuado foi cientificado. 

b) Caso haja impossibilidade de autuação pessoal, poderá ser a mesma promovida por meio de afixação em edital na 
respectiva Unidade pelo prazo de 10 (dez) dias, ou por publicação em jornal, ou ainda através de carta enviada 
pelo correio com aviso de recebimento. 

 

20.19. O não recolhimento da multa aplicada nos prazos estabelecidos neste regulamento implicará no impedimento 
do exercício das atividades comerciais do infrator na Unidade, até seu efetivo recolhimento, sem prejuízo de 
outras cominações aplicáveis ao caso. 

 
20.20. O atraso na aplicação de penalidade, ou mesmo a omissão da ADMINISTRAÇÃO, não implicará em renúncia a 

esse direito ou perdão tácito. 
 

21. DOS ANEXOS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA 
21.1. Este Termo de Referência tem como anexos complementares os seguintes documentos: 
 

 Subanexo A: Lei nº 2.375 de 29 de dezembro de 2017. 

 Subanexo B: Regulamento de Mercado do CEASA. 
 

Gurupi - TO, de 01 de outubro de 2018. 
 

                        Joyce Brito Ribeiro 
       Coord. de Contratos e Termos de Referência 
 Responsável pela elaboração do Termo de Referência. 
                      SECAD Fone (63) 3311-4309 
 
Aprovo o presente Termo de Referência, 

 
 
 
 

Fernando Marinho Scotta 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, COOPERATIVISMO 

E MEIO AMBIENTE 

Decreto nº 715/2018 
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LEI N° 2.375, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO

PROTOCOLO GERAL 1780
: Q5/01/2018 Horário: 13:18

Administrativa -

SECRETARIA MUNICIPAL DE {

í ADMINISTRAÇÃO [

PUBLICADO MO PLACAR

Chefe de DMSâo Processual
QÊffeto n* W7/2C17

Dispõe sobre a criação da Central de

Abastecimento do Município de Gurupi

(CEASA GURUPI), e dá outras providências.

<Prvt*co[f>

O PREFEITO MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO

TOCANTINS;

Faço saber que a Câmara Municipal de Gurupi, Estado do Tocantins, aprova

e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Fica criada a Central de Abastecimento, doravante nominada

CEASA GURUPI, vinculada a Diretoria de Agricultura e Pecuária, órgão pertencente a

estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio

Ambiente disciplinada na Lei Municipal n° 2.188, de 30 de dezembro de 2014.

Parágrafo Único - A comercialização de produtos hortifrutigranjeiros

no âmbito do Município de Gurupi reger-se-á segundo normas desta Lei.

Art. 2° Para efeito desta Lei considera-se Central de Abastecimento os boxes,

lojas e demais espaços físicos destinados pela CEASA GURUPI para a distribuição e a

comercialização de hortifrutigranjeiros e outros produtos alimentícios.

Parágrafo único. Compete ao Regulamento definir e/ou autorizar os produtos

que podem ser comercializados na CEASA
//



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO GURUPI

GABINETE DO PREFEITO

Art.3° A ocupação de boxes, lojas e demais espaços físicos da

CEASA GURUPI por particulares será feita mediante prévio procedimento licitatório,

atendidos os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência

e da economicidade.

§ 1° São admitidos a ocupai' boxes, lojas e demais espaços físicos da CEASA

GURUPI:

t - Sociedades Empresárias e Empresários Individuais, mediante permissão

remunerada de uso;

II - pessoas físicas que sejam produtores rurais individuais, mediante

autorização remunerada de uso;

§ 2° A CEASA GURUPI pode autorizar o sistema de vendas na modalidade

varejo em suas instalações em dias, áreas e locais predeterminados.

CAPÍTULO II

DA PERMISSÃO DE USO

Art.4° A permissão de uso de boxes, lojas e demais espaços físicos da

CEASA GURUPI, sempre mediante remuneração ou imposição de encargos, terá

caráter eminentemente precário, não induzindo posse, e poderá ser revogada a qualquer

tempo, por decisão do Secretario de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente que

será comunicada ao permissionário, para que desocupe o imóvel no prazo assinado,

mínimo de 30 (trinta) dias após a notificação.

§ 1° A permissão de uso poderá ser gratuita, a critério da Secretaria de

Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente, o permissionário for pessoa jurídica de

direito público interno, entidade componente de sua administração indireta ou fundação

instituída ou mantida pelo Poder Público.

§ 2° A permissão remunerada de uso é formalizada por meio de termo

específico, do qual, além das condições previstas nesta lei, necessariamente conterá:

I. a descrição da área ou espaço objeto da permissão de uso;

II. as obrigações e os direitos do permissionário;
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III. o prazo de vigência:

IV. a remuneração a ser paga mensalmente, a forma de atualização e revisão desse valor

e os demais elementos necessários à sua efetivação;

V. os encargos decorrentes da permissão;

VI. as causas de extinção; e,

VII - a cláusula penal.

§ 3° O Termo de Permissão Remunerada de Uso - TPRU - é pessoal, sendo

vedada a locação, a cessão ou a alienação, no todo ou em parte, do seu objeto.

§ 4° É de 15 (quinze) anos o prazo da permissão remunerada de uso,

prorrogável por igual período, observadas as demais condições previstas nesta Lei.

Art. 5° Não serão admitidas na licitação para a ocupação de boxes, lojas e

demais espaços físicos da CEASA GURUPI:

I - o empregado ou servidor que preste serviço à CEASA GURUPI;

II —apessoa que esteja legalmente impedida de exercer atividade própria de

empresário;

III - as sociedades empresárias ou empresários individuais, punidos, no âmbito da

Administração Pública.

IV - pessoas que possuam dívida com a o município de Gurupi.

Art. 6° As alterações societárias na pessoa jurídica do permissionário devem

ser comunicadas à CEASA GURUPI no prazo máximo de 30 (trinta) após a respectiva

alteração perante o Órgão ou entidade pública competente.

Art. 7". Qualquer construção ou benfeitoria realizada na área ou espaço objeto

da permissão de uso depende de prévia anuência da CEASA GURUPI e tornar-se-á, à
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medida que for realizada de propriedade da CEASA GURUPI, e não dará direito a

qualquer indenização àquele que a realizar ou direito de retenção.

Parágrafo único. O permissionário se obrigará a obter as autorizações e

licenças do Poder Público federal, estadual e municipal, que se fizerem necessárias para

0 exercício da atividade objeto da permissão, assumindo ainda o compromisso de

realizar, às suas expensas, as adaptações necessárias e a manter-se sempre em dia com

suas obrigações, notadamente as de natureza fiscal e sanitária.

Art. 8°. A permissão remunerada de uso extingue-se nos seguintes casos:

1 — término do prazo de vigência;

II — descumprimento de encargo ou de outra condição previamente estipulada;

III — uso do imóvel em fim diverso daquele previsto no Termo de Permissão de Uso;

IV - desistência do permissionário ou encerramento de sua atividade;

V — suspensão voluntária da atividade, sem prévia anuência da CEASA/ GURUPI.

VI - retomada compulsória do espaço, motivada em interesse público relevante,

previamente justificado pela CEASA GURUPI em processo administrativo orientado

pelo contraditório e ampla defesa;

VTI - cassação do termo de permissão pela CEASA GURUPI ou por determinação

judicial;

VIII - cassação da licença de funcionamento pela autoridade competente

§ 1° A extinção da permissão remunerada de uso não enseja qualquer

indenização ao permissionário pela CEASA GURUPI.

§ 2° Extinta a permissão, o permissionário deve devolver o espaço objeto do

TPRU nas mesmas condições em que o recebeii,
r
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§ 3° Extinta a permissão de uso, o particular que continuar a se utilizar do

imóvel pagará, a título de multa, além da remuneração devida, uma importância diária

fixada no termo correspondente, equivalente no mínimo a 10% (dez por cento) da

remuneração mensal, sem prejuízo de quaisquer outras sanções cabíveis.

§ 4° A mora no pagamento dos débitos relativos à utilização dos imóveis da

CEASA GURUPI, importará na correção monetária e na cobrança de juros de 1% (um

por cento) ao mês, ambos calculados sobre a dívida principal.

Art 9°. Extinta, por qualquer motivo, a permissão, o espaço deve ser licitado.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO DE USO

Art. 10. É admitida a autorização remunerada de uso para produtor rural

individual ou suas organizações para atuar no mercado de varejo ou atacado.

§ 1° Considera-se autorização de uso a modalidade de outorga de uso de imóvel

da CEASA GURUPI a terceiro mediante ato administrativo negociai e precário, para a

realização de atividades de curta duração compatíveis com o interesse público, com o

prazo máximo de 12 (doze) meses.

§ 2° A outorga de uso de bem da CEASA GURUPI mediante autorização,

devidamente justificada em processo administrativo próprio, poderá ser formalizada a

título gratuito, quando o beneficiário for pessoa jurídica de direito público interno,

entidade integrante da Administração Pública, associação, cooperativa ou grupo de

produtores rurais.

§ 3° Os elementos para qualificação de produtor rural individual ou de suas

organizações serão definidos conforme cadastro na Diretoria de Abastecimento.

§ 4° A autorização outorgada será sempre pessoal, intransferível e a título

precário.
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§ 5° A critério do titular da Secretaria Municipal de Produção, Cooperativismo

e Meio Ambiente, a autorização remunerada de uso pode ser renovada.

§ 6° Para obter a autorização de que trata este artigo, é admitido aos produtores

rurais e individuais, mediante comunicação formal à CEASA GURUPI, organizarem-se

em

I - associação;

II - cooperativa;

III — grupo, ainda que informalmente.

CAPÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO

Art. 11. Compete à CEASA GURUPI, por meio da Secretaria de Produção,

Cooperativismo e Meio Ambiente:

I — constituir, instalar, e administrar a Central de Abastecimento do Município de

Gurupi, destinados a orientar e disciplinar a distribuição e a comercialização de

hortifrutigranjeiros e outros produtos alimentícios de que trata esta Lei;

II - estabelecer os dias e horários de funcionamento da Central de Abastecimento;

III — organizar e manter atualizado o cadastro dos permissionários e autorizatários;

IV - supervisionar e fiscalizara organização, o funcionamento e as instalações

da Central de Abastecimento bem como o cumprimento de suas finalidades;

V - cobrar, acompanhar e fiscalizar:

a) O pagamento dos valores referentes à permissão ou autorização e ao rateio, devidos

pelos pennissionários e autorizatários;

b) O cumprimento das normas relativas a posturas, segurança pública, limpeza urbana,

vigilância sanitária e demais normas estabelecidas em> legislação própria;
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VI - aplicar sanções pelo de s cumprimento de normas ou condições estabelecidas em

Lei, Regulamento, edital de licitação ou no TPRU;

VII — elaborar o Regulamento;

VIII - zelar pelo cumprimento do Regulamento e da legislação pertinente.

CAPÍTULO V

DA REMUNERAÇÃO

Art. 12. O valor da permissão ou autorização é pago mensalmente.

Parágrafo único. O valor de que trata este artigo pode ser diferenciado em

razão da política de fomento promovida pelo Poder Público ou de programa de

incentivo.

Art. 13.0 valor da permissão ou autorização deve ser atualizado

monetariamente, anualmente e revisto a cada 5 (cinco) anos.

Art. 14 As despesas com tributos, energia elétrica, água, limpeza, conservação,

manutenção, segurança, vigilância e outras decorrentes da Central de Abastecimento

serão ressarcidas pelos permissionários e autorizatários, mediante rateio proporcional à

área útil ocupada e aos dias de ocupação.

Parágrafo único. É da responsabilidade de cada permissionário

e autorizatário a manutenção., a conservação e a limpeza da área de uso individual.

CAPITULO VI

DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES

Art. 15. Além do disposto no Regulamento e legislação pertinente em vigor,

são deveres do permissionário ou do autorizatário/
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I - trabalhar apenas com materiais e produtos previstos nos respectivos termos de

permissão ou de autorização de uso;

II — manter os equipamentos e o espaço em bom estado de higiene, conservação e

limpeza;

III - manter exposto o preço do produto;

IV - manter registro da procedência dos produtos comercializados;

V - manter balança aferida e nivelada se for o caso;

VI - respeitar o local destinado ou demarcado para comercialização ou exposição de

seus produtos;

VII — respeitar e cumprir o horário de funcionamento da Central de Abastecimento;

VIII — respeitar as normas de vigilância sanitária e as demais normas expedidas pela

CEASA GURUPI;

IX - colaborar com a fiscalização da CEASA GURUPI e demais órgãos e entidades,

prestando as informações solicitadas e apresentando os documentos pertinentes à

atividade;

X - usar o uniforme estabelecido pelo órgão ou entidade competente nas atividades que

envolvam a manipulação de alimentos, produtos perecíveis e agropecuários;

XI — tratar com civilidade o cliente e o público em geral;

XII - acondicionar o lixo em recipiente adequado;

XIII - apresentar os documentos exigidos sempre que solicitados pela

CEASA GURUPI;

XIV - manter os dados cadastrais atualizados junto à CEASA GURUPI;

s\V - pagar os valores, tarifas e rateios, que lhe couber;
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XVI - recolher os tributos e cumprir os demais encargos no prazo e condições fixados

na lei;

XVII - manter-se regular com as obrigações tributárias, trabalhistas e perante a

seguridade social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Art. 16. Sem prejuízo de outras vedações definidas no regulamento, ao

permissionário ou autorizatário é proibido:

I - descarregar mercadoria fora do horário permitido;

II - colocar ou expor mercadoria fora dos limites da área demarcada, boxe ou loja;

III — vender produtos fora do grupo previsto no TPRU ou na autorização;

IV — vender géneros alimentícios impróprios para consumo, deteriorados ou condenados

pelo Serviço de Fiscalização Sanitária ou, ainda, com peso ou medida irreal;

V - fornecer a terceiros não autorizados, mercadorias para venda ou revenda no âmbito

do mercado;

VI — fazer uso de passeio, arborização, mobiliário urbano, fachada ou de qualquer outra

área da CEASA GURUPI para exposição, depósito ou estocagem de mercadoria ou

vasilhame;

VII - usar jornais impressos e papéis usados ou quaisquer outros que contenham

substâncias químicas prejudiciais à saúde para embalagem de mercadorias;

VIII - lançar, na área das centrais de abastecimento ou em qualquer outra da

CEASA GURUPI e suas adjacências, detrito, gordura e água servida ou lixo de

qualquer natureza;

IX - utilizar qualquer tipo de aparelho ou equipamento de som, bem como executar

música ao vivo nas áreas das centrais de abastecimento;
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X - desacatar servidores da Administração Pública no exercício de suas atribuições ou

em razão delas;

XI - portar arma, qualquer que seja a espécie;

XII — praticar jogos de azar no recinto das centrais de abastecimento;

XIII - deixar de cumprir as normas estabelecidas nesta lei, na legislação aplicável ou

demais atos internos da CEASA GURUPI.

CAPÍTULO VII

DA FISCALIZAÇÃO, DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES

Art. 17. A fiscalização e a regulamentação do uso do espaço público

da Central de Abastecimento são exercidas pela Secretario de Produção,

Cooperativismo e Meio Ambiente, com base na legislação em vigor e no Regulamento.

Art.18. Constitui infração pelo permissionário ou autorizatário o

de scumprimento:

I — de qualquer norma desta Lei ou de outras aplicáveis às atividades por ele exercidas;

II - das disposições fixadas no Regulamento e demais atos internos da

CEASA GURUPI;

III - das cláusulas do TPRU ou da autorização remunerada de uso.

Parágrafo único. A infração de que trata este artigo prescreve no prazo de 5

(cinco) anos, contados da data de sua ocorrência.

Art.19. Responde solidariamente com o infrator aquele que concorrer para a

prática da infração ou dela se beneficiar.

Art.20. As infrações de que trata esta lei são apuradas pela

CEASA GURUPI em processo disciplinar, observados o contraditório e a ampla defesa

e a legislação aplicável.
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Parágrafo único. A instauração de processo disciplinar interrompe a

prescrição prevista no art.18, parágrafo único.

Art.21. As sanções serão aplicadas segundo a gravidade da infração e podem

ser:

I - advertência, por escrito;

II - multa;

III - suspensão da atividade;

IV - apreensão do produto ou equipamento;

V - cassação da permissão ou da autorização.

Parágrafo único. A aplicação de qualquer sanção prevista nesta Lei não exime

0 infrator de:

1 - reparar o dano;

II - sanar a irregularidade constatada.

Art.22. A advertência é aplicada ao permissionário ou autorizatário que

infringir qualquer dispositivo constante desta Lei que não importe sanção mais grave.

Art.23. A multa é equivalente ao valor mensal pago pelo TPRU ou pela

autorização de uso, na forma da Tabela de Taxas da CEASA GURUPI, correspondente

a totalidade da área ocupada.

§ 1° A multa é aplicada no caso de descumprimento de qualquer dos deveres

ou proibições previstos nesta Lei, no Regulamento e demais atos internos da

CEASA GURUPI;

§ 2° A multa pode ser aplicada conjuntamente com as demais penalidades.

Art.24. A suspensão da atividade não pode^ser superior a 10 (dez) dias.
h

1
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Art.25. A apreensão de produto ou equipamento pode ser cautelar ou definitiva

e ocorre nas hipóteses de risco ao interesse público ou quando descumpridas as

cláusulas do TPRU ou da autorização.

Parágrafo único. O produto ou equipamento apreendido pode ser restituído

mediante a comprovação do pagamento da multa aplicada e do preço público de

remoção, transporte e guarda do bem apreendido, desde que comprovada, ao final do

processo disciplinar, a observância das normas vigentes.

Art.26. A cassação da permissão ou da autorização é aplicada por decisão

do Secretário de Produção que será comunicada ao permissionário, para que desocupe o

imóvel no prazo assinado, mínimo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. A cassação da permissão ou da autorização inabilita o infrator,

pelo prazo de 5 (cinco) anos, a nova permissão ou autorização para ocupar espaço no

CEASA GURUPI.

Art.27. As demais sanções serão aplicadas pelo Diretor de Abastecimento ou

por quem ele delegar.

Art.28. Cabe pedido de reconsideração da decisão no prazo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único. O pedido de reconsideração é decidido pela autoridade

competente para aplicar a sanção, vedada a delegação de competência.

CAPITULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.29. As áreas licitadas ou não por permissão de uso, por outorga de

autorização de uso e as áreas comuns que integram a CEASA GURUPI serão objeto,

após análise de risco, de seguro contra incêndio, sendo sua apólice suportada pelos

permissionários e outorgados proporcionalmente às áreas de sua responsabilidade

consoante termo de permissão remunerada de uso ou de,outorga de autorização de uso.

X
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Parágrafo Único. Para custear as despesas decorrentes do cumprimento desta

Lei, serão utilizadas as dotações orçamentarias específicas consignadas no orçamento

Municipal de 2018, suplementadas, se necessário, nos termos da Lei Federal

4.320/1964.

Art.30. É vedado o comércio ambulante no interior da CEASA GURUPT.

Art.31. O Regulamento que disciplinará as questões afetas Central de

Abastecimento de Gurupi (CEASA GURUPI) e Tabela de Taxas serão editados por ato

do titular da Secretaria de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente.

Art. 32. Revoga-se a Lei Municipal n. 1.968, de 4 de outubro de 2011.

Art.33. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Gurupi, Estado do Tocantins, aos
vinte e nove dias do mês de dezembro de 2017.

í A ROCHA MO
Prefeito Municip
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CAPÍTULO I 

DA INSTITUIÇÃO 
 
 

Artigo 1º - A Central de Abastecimento de Gurupi – CEASA/GURUPI é constituída nos termos 

da Lei 2.375 de 29 de dezembro de 2017, como orgão pertencente a estrutura administrativa, vinculada a 

Secretaria Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente que, regida pelas legislação, institui o 

presente Regulamento de Mercado. 

 

Artigo 2º - Cabe a Secretaria Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente 

construir, instalar e administrar equipamentos públicos destinados ao CEASA/GURUPI, bem como apoiar a 

Politica Governamental de Abastecimento e Segurança Alimentar, com sustentabilidade, incentivando a busca de 

novas tecnologias e valorizando todos os fatores que a englobam. 

 

Artigo 3º - Integram o regulamento de Mercado, independentemente de transcrição, as 

Resoluções e documentos expedidos pelo CEASA GURUPI. 

 
               

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS E PRINCIPIOS DO REGULAMENTO 

 
 

Artigo 4º - O objetivo do presente Regulamento é criar as condições e diretrizes para o 

exercicio da atividade de comercialização, distribuição, abastecimento e serviços nas instalações da UNIDADES 

do CEASA GURUPI. 

 

Parágrafo 1º - Estabelecer tratamento isonômico entre produtores, atacadistas, prestadores 

de serviços e demais usuários, bem como aplicar as normas previstas no presente regulamento. 

 

Parágrafo 2º - Promover ações que contribuam para a distribuição de alimento seguro, 

informação de mercado confiável, operar como plataforma de serviços logísticos eficaz, em um ambiente com 

boas práticas de comercialização, valorização da produção Gurupiense e centro agroalimentar estrategico de 

desenvolvimento comercial de toda região sul do Estado do Tocantins. 

 

 
CAPÍTULO III 

DAS DEFINIÇÕES 
 
 

Artigo 5º - Nos termos do presente regulamento entende-se por: 
 
a) ADMINISTRAÇÃO: Secretaria Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio 

Ambiente ente da administração pública direta,  com personalidade juridica de direito privado, responsável pela 
permissão de uso, regulamentação, gerenciamento e disciplina no interior da unidade CEASA GURUPI, e sua 
reprentação. 

 
b) GERENTE DA UNIDADE: funcionário da Administração Pública, nomeado pelo poder 

Executivo, que no exercicio de suas funções é o responsável local, cabendo-lhe a organização, orientação, 
supervisão e bom andamento dos serviços internos da UNIDADE, bem como obedecer, divulgar e fazer cumprir 
o Regulamento de Mercado e resoluções expedidas pela ADMINISTRAÇÃO; 

 



 
c) PERMISSIONÁRIO: pessoa juridica titular da permissão de uso para explorar a 

comercialização de produtos agroalimentares ou produtos e serviços complementares pertinentes ao processo 
de abastecimento alimentar; 

 
d) PRODUTOR RURAL: pessoa física ou organização formal de produtores rurais que 

comprovadamente detenha  a posse de gleba rural ou fração individual de posse coletiva, explorando-a 
mediante o trabalho pessoal e de sua familia, cuja a renda bruta seja proveniente de atividades ou usos agrícolas 
ou do extrativismo rural; 
 

e) USUÁRIOS: o produtor rural e suas organizações formais, empresas do ramo atacadista 
e distribuidoraas de alimentos, empresas pertinentes ao processo de abastecimento, prestadoras de serviços, 
contratadas ou necessárias ao funcionamento da UNIDADE, Sindicatos e Associações representativas, 
Instituições governamentais ou não governamentais, parceiras que desenvolvam ações, programas ou projetos, 
com fianalidades que venham de encontro com objetivos do CEASA GURUPI. São também denominados usuários 
as empressas tranportadoras, transportadores autônomos, empresas compradoras, compradores autônomos, 
profissionais credenciados, bem como todos os seus empregados, colaboradores, associados e sindicalizados, 
dentre outros. 
 

f) PERMISSÃO REMUNERADA DE USO é ato administrativo vinculado e precário para 
utilização de espaço físico no interior das Unidades do CEASA GURUPI, mediante o Termo de Permissão 
Remunerada de Uso – TPRU, para a realização das atividades pertinentes, precedido de licitação; 

 

 

g) UNIDADE CEASA GURUPI: Central Pública destinada ao processo de comercialização e 
distribuição de produtos agroalimentares e demais produtos e serviços atinentes ao processo de abastecimento 
alimentar; 

 

h) PAVILHÃO DE BOX: local destinado a instalação de pessoas jurídicas do ramo 
atacadista, distribuidor de alimentos e pertinentes ao processo de abastecimento; 

 

i) ÁREA PÁTIO ABERTO: local destinado a produtores rurais e suas organizações 
formais para a comercialização de produtos oriundos da produção da Região Sul do Tocantins; 

 

j) CARREGADOR AVULSO: Considera-se aquele que efetua operações de carga, descarga, 
arrumação e movimentação de mercadorias afetas a comercialização, em benefiucio de permissionários e/ou 
produtores rurais, intermediato pelo Sindicato da Categoria devidamente regularizado junto aos órgãos 
competentes, inclusive Ministério do trabalho e Emprego, por meio de Acordo ou Convenção Coletiva de 
Trabalho, em atendimento à Lei nº 12.023/2009, sem qualquer vínculo empregatício, com a CEASA GURUPI. 

 

k) PRESTADOR DE SERVIÇOS; aquele que de qualquer forma atua prestando serviços 
nas dependências da UNIDADE, devidamente autorizado, contrato para tanto. 

 

l) ASSOCIAÇÕES DE CLASSE: entidades que congregam pessoas que têm objetivos 
comuns, mesma função e interesses, reunindo a similiraridade de condições numa sociedade. 
 

 

CAPÍTULO IV 
 

DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 

Artigo 6º - A administração da UNIDADE será exercida pela Secretaria Municipal de 
Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente, aqui denominada ADMINISTRAÇÃO, cabendo a mesma as 
atribuições abaixo elencadas, sem prejuizo de outras a serem criadas. 

 
Parágrafo 1º - Normatizar, administrar, orientar, supervisionar e fiscalizar o adequado 

funcionamento das UNIDADES, seus Permissionários, Produtores Rurais, Prestadores de Serviço e demais 
Usuários, zelando pelo cumprimento das normas estabelecidas por este Regulamento; 

 
Parágrafo 2º - Executar as políticas do Governo na área de abastecimento e segurança 

alimentar, coordenadas pela Secretaria Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente, tendo como 



 
suporte estratégico a UNIDADE DA CEASA GURUPI para apoio ao desenvolvimento comercial das diversas 
cadeias agroalimentares de interesse do Municipio. 

 
Parágrafo 3º - Colaborar de forma integrada com as entidades fiscalizadoras competentes 

para o bom cumprimento das legislações municipais, estaduais e federais pertinentes a todo o processo de 
legalização e operação de uma Central Pública de abastecimento agroalimentar; 

 
Parágrafo 4º - Garantir no âmbito da UNIDADE a distribuição de alimento seguro, a 

vinculação de informações de mercado, a operação de plataforma de serviços logísticos eficazes, a valorização 
da produção Gurupiense em um ambiente com boas práticas de comercialização. 

 
Parágrafo 5º - Administrar serviços próprios ou de terceiros necessários ao funcionamento 

da UNIDADE. 
 

 
CAPÍTULO V 

 
DOS USUÁRIOS 

 
 

Artigo 7º - Os usuários, definidos na forma do artigo 5º, letra “e”, estarão, no que couber, 
submetidos ao presente regulamento. 

 
Artigo 8º - A ADMINISTRAÇÃO poderá a qualquer momento implantar sistema de 

cadastramento de usuários internos e/ou externos conforme necessidade de estabelecer controle de acesso ao 
interior da UNIDADE, disciplinado por Resolução especifíca expedida pela ADMINISTRAÇÃO. 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DO ZONEAMENTO E OCUPAÇÃO DE ÁREAS 
 

 
Artigo 9º - As áreas internas de cada UNIDADE, a critério da CEASA GURUPI, serão 

subdivididas em: 
 
a) Destinadas ao processo de comercialização e distribuição de produtos agroalimentares 

e afins, as quais contemplam Pavilhão Box e Pátio Aberto; 
 
b) Administrativa, de uso exclusivo da administração da CEASA GURUPI; 
c) Áreas de uso comum. 
 
Artigo 10º - As ocupações das áreas comerciais, no Pavilhão BOX, serão destinadas as 

empresas do ramo atacadista, distribuidoras e as pertinentes ao processo de abastecimento e afins, e se dará 
através de procedimento licitatório, conforme estabelecido nas Legislações que regem a matéria e formalizado 
através de Termo de Permissão Remunerada de Uso – TPRU. 

 
Artigo 11º - A ocupação das áreas denominada PÁTIO ABERTO, será permitida ao 

PRODUTOR RURAL  e suas organizações formais, mediante processo de cadastramento conforme regramento 
específico estabelecido em resolução própria. 

 
Parágrafo Único – As ocupações destas áreas serão mediante a remuneração prévia, 

atendendo a marcação de área em cada UNIDADE definida pela ADIMINISTRAÇÃO, observando o carater 
itinerante, rotativo e não permanente. 

 
 
Artigo 12º - É vedado aos Permissionários, incluindo os Produtores Rurais, a qualquer título, 

emprestar, vender, dar em locação, dar em garantia, ou ceder a terceiros, no todo ou em parte, temporariamente 
ou não, o objeto de sua Permissão de Uso. 

 
Parágrafo Primeiro – O desrespeito ao disposto no “caput” deste artigo, acarretará o 

cancelamento da Permissão de Uso ou Cadastro de Produtor Rural, não tendo o Permissionário ou Produtor 



 
Rural qualquer direito a indenizações ou ressarcimentos a que título for, ficando a área a disposição da 
ADMINISTRAÇÃO. 

 
 
Parágrafo Segundo – Havendo transferência do controle permissionário ocorrerá o 

cancelamento da permissão, ficando a área sujeita a nova licitação, execeto em caso de sucessão por morte ou 
transferencia de cotas ao outro sócio. 

 
 
Artigo 13º - A ADMINISTRAÇÃO poderá firmar com Associações e/ou Sindicatos 

representativos dos Usuários e entidades parceiras, Termo de Cessão de Uso de área destinada ao uso comum 
dos Usuários representados, desde que seja apresentado de forma discriminada todas as atividades 
desenvolvidas que farão parte integrante do termo a ser firmado. 

 
Parágrafo Primeiro – As atividades desenvolvidas terão estrita pertinência com os objetivos 

da ADMINISTRAÇÃO. 
 
 
Parágrafo Segundo – Aplicam-se aos Termos de Cessão de Uso todas as disposições 

atinentes aos Termos de Permissão de Uso, no que couber, inclusive, o previsto nos Capítulos VI (Das 
Obrigações comuns a Todos os Usuários), VIII (Das Infrações, Penalidades, Procedimentos e Recursos) e X (Da 
Ordem Interna – Obrigações especificas aos movimentadores de mercadorias). 

 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

DAS OBRIGAÇÕES E VEDAÇÕES COMUNS A TODOS OS USUÁRIOS. 
 
 

Artigo 14º - São obrigações e vedações comuns a todos os Permissionários e seus 
empregados as adiante consignadas, as Resoluções emitidas pela ADIMINISTRAÇÃO, as disposições constantes 
nos Termos de Permissão de Uso, assim como as legislações aplicáveis ao funcionamento de equipamento 
Publico de Abastecimento alimentar: 

 
 
§ 1º - São obrigações: 
 

I.        Manter os produtos interiorizados na UNIDADE em condições adequadas de higiene, 
armazenamento, comercialização, acondicionados em embalagens adequadas, rotuladas, evitando contato 
direto com o piso, utilizando-se de anteparos próprios para este fim, de acordo com a legislação vigente; 

 
 

II.       Comercializar produtos de origem animal, sob qualquer forma que sejam apresentados para 
o consumo, somente se contiverem rótulo e carimbo no qual se comprove a inspeção sanitária do órgão 
competente e a respectiva fonte produtora licenciada;  

 
 
III.      Ofertar e apresentar produtos contendo informações precisas e corretas em língua 

portuguesa sobre as suas caracteristicas, quantidade, composição, garantia, prazo de validade, origem, dentre 
outros dados, bem como sobre outros riscos que apresentem à vida, à saúde e à segurança dos consumidores; 

 
IV. Tratar com urbanidade e respeito, seus colegas, o público em geral e os funcionários da 

ADIMINISTRAÇÂO, ou servidores que estiverem no exercicio de suas funções, sob pena de aplicação no contido 
no artigo 331 do Código penal Brasileiro, Decreto-Lei 2.848 de 07 de Dezembro de 1940 e suas atualizações 
acatando rigorosamente as suas orientações e determinações; 

 

V. Manter cópia da outorga de permissão de Uso expedida pela ADMINISTRAÇÃO em local visivel; 
 

VI. Observar rigorosamente as exigências higiênicas e sanitárias previstas na legislação sanitária 
em vigor, relativamente às instalações, manipulação, exposição e venda de produtos alimenticios; 

 



 
VII. Trocar a mercadoria vendida ou fazer restituição da importância correspondente à venda ou ainda 
abater proporcionalmente o preço, no caso de se constatarem irregularidades por venda de produtos com vicio 
de qualidade, quantidade, identidade, dentre outras disposições legais aplicáveis à matéria; 
 

VIII. Possuir coletor de lixo, com dimensão proporcional às suas necessidades, devendo o lixo estar separado 
e acondicionado em sacos plásticos devidamente apropriados; 

 

IX. Fornecer, sempre que solicitadas pela ADMINISTRAÇÃO, todas e quaisquer informações para fins de 
controle estatistico, documental ou diligencias necessárias ao bom funcionamento da UNIDADE e seus 
regulamentos, Resoluções e Leis afins, bem como deixar a disposição dos órgãos fiscalizadores, toda a 
documentação necessária; 
 
X. Respeitar os locais, datas e acatar no exercicio da sua atividade os horários de funcionamento da 
Unidade, determinados pela ADMINISTRAÇÃO, em resolução especifica; 
 
XI. Fazer uso das instalações elétricas e hidraúlicas da Unidade de acordo com as normas técnicas, sem 
comprometer as mesmas ou danificar os equipamentos; 

 

XII. Somente comercializar produtos e mercadorias que estejam especificados na Permissão de Uso; 
 

XIII. Comunicar a ADMINISTRAÇÃO, em até 30 (trinta) dias, quaisquer mudanças no seu quadro societário 
ocorrida nos termos do art. 12º, §2º; 

 

XIV. Efetuar o pagamento, em dia, das tarifas e despesas de rateio de uso do espaço público que lhe são 
correspondentes; 

 

XV. Manter os espaços de Box e Pátio Aberto limpos e higienizados, livres de resíduos da comercialização 
diária (resíduos, papelão, plásticos, palha, sacaria ou madeira) que deverão ser recolhidos e depositados nos 
recipientes próprios e ambientes indicados; 
 
XVI. Toda e qualquer mercadoria para ter acesso e circular no interior da UNIDADE obrigatoriamente deve 
estar acompanhada de Notas Fiscais. 

 

XVII.  As Notas Fiscais ou Nota Fiscal do Produtor deverão conter, sem rasuras, de forma legível, 
discriminação, destinatários, produtos contidos na carga, quantidade, variedade, origem, tipo de embalagens e 
peso; 

 

XVIII.  Responsabilizar-se proporcionalmente as areas de suas responsabilidades após analise de risco de 
seguro contra incendio pelo pagamento de sua apolice; 

 

XIX.   Equipar a área de BOX concedida de acordo com a finalidade a que se destinam, de acordo com a 
legislação em vigor, sanitária, segurança e medicina do trabalho, corpo de bombeiros e meio ambiente, 
assumindo todas as obrigações e responsabilidades decorrentes destas e das Normas Reguladoras expedidas 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego; 
 
XX. Todas as pessoas que desenvolvem suas atividade na UNIDADE deverão ser credenciadas e 
identificadas; 
 
XXI.   Cumprir na integra todas as responsabilidades e obrigações no que se referem às legilações fiscais, 
sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciárias, sanitárias, ambientais e defesa do Consumidor, sem que haja 
qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária da ADMINISTRAÇÃO; 

 

XXII.  Somente é permitido nas atividades de carga, descarga e movimentação de mercadoria no interior da 
UNIDADE a utilização de mão de obra contratada pelo regime CLT ou avulsa e neste caso, devidamente 
intermediada por Sindicato da categoria, devidamente regularizado; 

 

XXIII.   Todo Permissionário instalado em área de BOX, deverá elaborar Plano Individual de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos – PGRS, atendendo a legislação pertinente, procedendo às necessárias revisões na 
periodicidade prevista em lei, inclusive, quando houver a geração de novo tipo de resíduo, apresentando o 
mesmo e suas modificações às autoridades competentes e à ADMINISTRAÇÃO; 

 



 
XXIV. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deve ser mantido em local de fácil acesso e disponivel 
sempre que solicitado pela ADMINISTRAÇÃO  e aos òrgãos Ambientais de Fiscalização; 

 

XXV.  Os Produtores rurais, Cooperativas ou Associações que comercializam na área denominada PÁTIO 
ABERTO, deverão apresentar a destinação correta dos seus resíduos, conforme informado à ADMINISTRAÇÃO 
na ocasião do cadastramento; 

 

XXVI. Manter no interior do BOX os equipamentos de segurança devidamente validados; 
 

XXVII. O Permissionário deverá manter o BOX devidamente identificado de acordo com os padrões e normas 
exigidos pela Administração em Resolução especifica; 

 

XXVIII. Nas operações de movimentação de mercadorias, exposição e armazenagem, manter e não exceder os 
espaços delimitados pela Permissão de Uso; 
 
XXIX. Manter desimpedida as áreas de circulação comum da UNIDADE, plataformas, rampas ou corredores e 
vias de acesso; 

 

XXX.    Possuir conduta comercial ilibada, dentro das formalidades e reações harmônicas comerciais e legais, 
sem promover inadimplência que coloquem em risco econômico terceiros, decorrente da sua atividade 
comercial no interior da UNIDADE; 

 

XXXI. Seguir as orientações em reslução específica da ADMINISTRAÇÃO para o ordenamento do sistema 
viário interno, áreas de carga e descarga, estacionamento, permanência e fluxo interno de veículos e caminhões; 

 

XXXII. Somente é permitido comercializar no PÁTIO ABERTO produtos hortifrutigranjeiros cultivados no 
Estado do Tocantins, devidamente identificados e embalados; 

 

XXXIII. Distribuir e comercializar produtos hortifrutigranjeiros que tenham origem identificada, produzidos em 
sistemas agricolas que adotam princípios de boas práticas de produção; 

 

XXXIV. Permitir o acesso da ADMINISTRAÇÃO no loca da produção agrícola, informada no procedimento 
cadastral na CEASA/GURUPI, que por meio de seus técnicos devidamente identificados poderá proceder 
vistoria, monitoramento, diligencias ou rastreabilidade dos produtos, objeto da produção comercializada no 
interior da UNIDADE. 

 

XXXV. Produtores rurais deverão credenciar junto a ADMINISTRAÇÃO, os prepostos encarregados da 
comercialização da sua produção, devidamente comprovados através de documento legal, até o limite de 02 
(dois) colaboradores; 

 

XXXVI. O trabalhador avulso ou contratado pelo regime CLT que desempenha as atividades de movimentação 
de mercadoria deverá portar o documento de identificação com foto, fornecido pelo SINDICATO ou por ser 
empregador, para efeito de fiscalização pelos órgãos competentes; 

 

XXXVII. Cabe aos movimentadores de mercadoria, acatar as legislações, normas e padrões de arrumação, 
exposição e empilhamento das mercadorisas, empregadas para realizar os trabalhos através de força manual ou 
mecanizadas; obrigatoriamente usar uniformes, EPIs e crachas de identificação; 
 
XXXVIII. Cabe aos trabalhadores no exercicio de todas as etapas de movimentação de mercadoria preservar a 
identidade, qualidade, integridade e quantidade dos volumes dos produtos sob sua responsabilidade no 
momento da prestação do serviço; 

 

§ 2º - É vedado: 

 
XXXIX. Comercializar produtos com prazo de validade vencido, deteriorados, avariados, nocivos à vida e à 
saúde, ou ainda, em desacordo com as normas regulamentares; 
 
XL.      Depositar resíduos sólidos ou líquidos nas áreas comuns ou nas imediações do Box ou Pedra; 

 



 
XLI. Fazer fogo nas dependências da Unidade Atacadista, BOX ou PÁTIO ABERTO, permitindo-se tão 

somente o uso de fogões elétricos nos BOXES; 
 

XLII. Acender e ou queimar resíduos sólidos, palha, madeira, plásticos, papel, papelão, sob qualquer pretexto 
dentro da UNIDADE; 
 

XLIII.  Varrer os BOXES ou PÁTIO ABERTO, para áreas de ciruclação, liquidos ou detritos de qualquer espécie; 
 

XLIV.   Vender ou estocar substâncias venenosas, qualquer que seja a sua proporção, bem como usar drogas 
venenosas para o extermínio de pragas e vetores urbanos, armazenar, portar, depositar, comercializar e 
fazer uso de armamentos, produtos explosivos, inflamáveis, radiotivo, tóxicos, psicotrópicos, poluentes 
ou em desacordo com a legislação vigente ou, se permitios fora das especificações técnicas; 

 
 
XLV.  Comercializar produtos agroalimentares não permitidos ou ilegais, bem como nocivos e prejudiciais a 

saúde; 
 
XLVI.   Fazer instalações de equipamentos, aparelhos ou quaisquer alterações no sistema elétrico e hidráulico 

ou reforma de obras na Unidade, sem a prévia e expressa autorização da administração; 
 

XLVII. Veicular propaganda no recinto da Unidade, salvo por autorização da ADMINISTRAÇÃO; 
 

XLVIII. Comercializar mercadorias entre PERMISSIONÁRIOS, com vista à origem dos produtos; 
 

XLIX.    Participar, realizar, contribuir com atos atentatórios a diginidade da pessoa, pedofilia, protituição 
infantil, trabalho escravo, bem como fazer uso de materiais que incentivem estas práticas; 
 

L. Participar de aglomerações, turbas, algazarras, que venham a conturbar a ordem pública, a organização 
do trabalho ou depredação do patrimônio público; 
 

LI. Alimentar, adentrar ou guardar no recinto da UNIDADE animais domésticos; 
 

LII. Executar serviços de manutenção ou obras de qualquer tipo, no BOX ou PÁTIO ABERTO sem 
autorização prévia da ADMINISTRAÇÃO, bem como violar o medidor do consumo de energia elétrica, 
água ou hidrantes; 
 

LIII. Selecionar, repassar, classificar, padronizar, rotular, embalar ou processar produtos hortifrutigranjeiros 
no interior do BOX e/ou PÁTIO ABERTO ou na área comum da UNIDADE; 
 

LIV. Adulterar, violar ou modificar a identidade, a embalagem do produto interiorizado na UNIDADE, ou 
qualquer outra prática que venha interromper sua rastreabilidade; 

 
 
LV. Utilizar caixas plásticas sem a devida identificação e comprovação de posse devendo estar devidamente 

higienizadas e sem contaminantes físicos, químicos ou biológicos; 
 
LVI. Utilizar veículos como depósito de produtos, embalagens, beneficiamento ou qualquer atividade de 

manipulação das embalagens; 
 

LVII. O uso do BOX e do PÁTIO ABERTO como dormitório ou como depósito de materiais alheios a finalidade 
ou para mercadorias de terceiros; 
 

LVIII. Transportar, armazenar ou comercializar produtos utilizando embalagens em desacordo com as 
normas técnicas e legislação vigente para produtos hortifrutigranjeiros; 
 

LIX. Comercializar e/ou consumir bebidas alcoólicas no interior da UNIDADE; 
 

LX. Estocar, expor e comercializar fora das áreas delimitadas e autorizadas pela ADMINISTRAÇÃO; 
 

 



 
LXI. Transitar nas plataformas e pavilhões da UNIDADE, utilizando patins, patinetes, bicicletas, motocicletas, 

“skates”, entre outros congêneres; 
 
LXII. A realização de qualquer tipo de trabalho de crianças e adolescentes na UNIDADE, exceto, a partir dos 

dezesseis anos, ou na condição de menor aprendiz a partir dos catorze anos, observada a legislação 
vigente, de protenção e combate ao trabalho de menores e práticas ilegais de antureza similiar; 
 

LXIII.  Transferir ou emprestar a credencial de acesso e identificação do usuário na UNIDADE a terceiros; 
 

LXIV.  Utilizar a PEDRA como estacionamento de veículos automotores ou como depósito de produtos 
ou equipamentos; 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES, 
 PROCEDIMENTOS E RECURSOS. 

 
 

Artigo 15 – Os permissionários, cessionários e os usuários responderão por atos praticados por si 
ou por seus prepostos, auxiliares, empregados e gerentes, quando estiverem em atividades nas UNIDADES DO 
CEASA. 
 

Artigo 16 – A transgressão, a quaisquer das disposições contidas no presente regulamento e nas 
Resoluções especificas da ADMINISTRAÇÃO sujeitará os permissionários, cessionários e os usuários às 
penalidades adiante nominadas sem prejuizo de outras cominações proventura aplícáveis ao caso e da 
obrigação de fazer cessar a irregularidade, inclusive, tomada das medidas legais cabíveis: 

 
 
I – advertência escrita; 
II – suspensão; 
III – multa pecuniária; 
IV – cancelamento da permissão ou cessão de uso; 
V – apreensão de mercadorias 
 
Parágrafo 1º - Na aplicação da penalidade, a autoridade competente deverá considerar a antureza, 

gravidade da infração, as consequências para a coletividade, assim como os antecedentes do infrator. 
 
Parágrafo 2º - As penalidades previstas no “caput” deste artigo poderão ser aplicadas, a critério da 

ADMINISTRAÇÃO, cumulativa e independemente da ordem em que estão relacionadas. 
 
Parágrafo 3º - Será sempre assegurado o direito de ampla defesa e contraditório quando da 

aplicação de qualquer das penalidade acima descritas. 
 
Artigo 17 -  Todas as penalidades, com exceção do cancelamento da permissão ou da cessão de 

uso, poderão conter determinações e providencias que devem ser adotadas para saneamento da irregularidade, 
sob pena da imposição de outras sanções previstas neste regulamento e na legislação atiente a matéria. 

 
Artigo 18 -  A penalidade de suspensão será limitada a 10 (dez) dias, podendo ser prorrogada 

enquanto não for saneada a irregularidade que a gerou, até o limite de 20 (vinte) dias, iniciando-se após este 
periodo o processo de cancelamento da permissão ou cessão de uso. 

 
Artigo 19 -  A penalidade de multa pecuniária será aplicada conforme os valores estabelecidos em 

Resolução. 
 
Parágrafo Único – A reincidência na mesma infração, no período de 01 (um) ano contado da data 

da infração anterior, quando for o caso de multa, sujeitará ao pagamento em dobro do valor anteriormente 
atribuido, sem prejuizo de outras sanções aplicáveis, mesmo simultaneamnete, inclusive cancelamento da 
permissão ou cessão de uso e cadastro de produtor rural. 

 
Artigo 20 – Estará sujeito ao cancelamento da permissão ou cessão de uso e o cadastro de 

Produtor Rural, indepentemente de penalidade anterior, assegurando-se sempre o direito ao contraditório e á 
ampla defesa, o permissionário ou cessionário, inclusive  o produtor rural, que incidir nas seguintes situações: 



 
 

 
I – reincidência de infração, por desacato aos usuários, às ordens da fiscalização ou da 

administração emandas com base na legislação aplicável; 
 
II – agressão física aos usuários, independentemente de penalidade anterior; 
 
III – cessão, locação, transferência ou sub-rogação do objeto da permissão ou de uso; 
 
IV – nos casos de interesse pública ou quando, a critério da ADMINISTRAÇÃO, houver interesse 

motivado no cancelamento através de procedimento administrativo; 
 
V -  falta de pagamento de multas no prazo legal; 
 
VI – não pagamento da tarifa e rateio durante 03 (três) meses alternados ou consecutivos; 
 
VII – quando o permissionário tiver decretada sua falência ou estiver em processo de dissolução 

legal; 
 
VIII -  se houver paralisação da atividade comercial por 30(trinta) dias consecutivos ou 60 

(sessenta) dias alternados, durante o ano, sem justificativa prévia junto a ADMINISTRAÇÃO; 
 
IX – se após 20 (vinte) dias de suspensão de suas atividades não sanar a irregularidade; 
 
X – se for constatado qualquer tipo de corrupção, consumada ou tentada, para com os membros da 

Administração, sem prejuízo das demais sanções cabíveis à espécie; 
 
Parágrafo Único – O processo administrativo deve iniciar na própria UNIDADE, mediante 

Notificação Extrajudicial, emitida pelo Gerente da Unidade sendo instruido e disponibilizado ao contraditório. 
 
Artigo 21 – Não será outorgada nova permissão ou cessão de uso, em qualquer das UNIDADES do 

CEASA, ao permisissionário ou cessionário penalizado com o cancelamento. 
 
Artigo 22 – Sem prejuizo de qualquer das penalidades antes referidas, poderá a ADMINISTRAÇÃO 

promover a apreenssão de mercadorias dos permnissionários que não estiverem atendendo às especificações 
contidas no presente regulamento quando, por recomendação de autoridade competente, devam ser retiradas 
de circulação ou simplesmente do PÁTIO ABERTO ou BOX.  
 
  

Parágrafo 1º - A apreensão de mercadoria será efetuada na presença de duas testemunhas e 

mediante lavratura do respectivo auto de apreensão, o qual conterá a relação e quantidade das mercadorias 

apreendidas e o motivo da apreensão.  

Parágrafo 2º - As mercadorias apreendidas, quando a sua natureza permitir e recomendar, serão 

retidas e encaminhadas ao projeto BANCO DE ALIMENTOS para a doação a entidades sociais cadastradas, caso 

contrário serão destinadas conforme plano de Gerenciamento de Resíduos Orgânicos da UNIDADE da CEASA, 

sem que caiba ao permissionário qualquer direito a reclamação ou indenização. 

Parágrafo 3º - Para o bom cumprimento das disposições contidas no presente artigo, a 

ADMINISTRAÇÃO poderá requisitar agentes fiscais da vigilância sanitária e força policial para a ação necessária. 

Artigo 23 – Verificada qualquer irregularidade pela fiscalização, deverá ser lavrada uma Notificação, 

que conterá, sempre que possível: 

a) identificação e qualificação do infrator; 

b) local, data e hora de infração; 

c) nome e matrícula do agente notificante; 

d) descrição sumária da infração cometida; 

e) dispositivo legal ou regulamentar que foi violado; 

f) assinatura do notificante e do notificado, ou de seu representante legal. 



 
Parágrafo Único – A primeira via da Notificação deverá ser entregue ao notificado, a segunda via 

ficará com a fiscalização e a terceira via será encaminhada para a Coordenação da UNIDADE da CEASA. 

Artigo 24 – A notificação originará um procedimento interno da ADMINISTRAÇÃO, o qual conterá 

todas as providências adotadas, informações e diligências efetuadas para apreciação do caso, bem como a 

penalidade cominada ao infrator, quando for o caso. 

Artigo 25 – A penalidade será aplicada por meio de Auto de Infração, expedido pela ADMINISTRAÇÃO; 

Parágrafo 1º - Competirá a ADMINISTRAÇÃO, analisando a notificação, indicar a penalidade 

administrativa e aplicá-la. 

Parágrafo 2º - A penalidade de cancelamento da permissão ou cessão de uso será aplicada exclusivamente pelo 

Secretário Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente, após procedimento regular. 

Artigo 26 – Aplicada a penalidade, o autuado será imediatamente notificado para, no prazo máximo de 

02 (dois) dias, cumprir a pena cominada ou, querendo, interpor recurso, no prozo máximo de 02 (dois) dias. 

Parágrafo 1º - Os recursos serão processados e julgados pela ADMINISTRAÇÃO no prazo máximo de 

15 (quinze) dias úteis, contados da data em que forem protocolados, devendo a decisão ser proferida pela 

ADMINISTRAÇÃO, facultado ao recorrente permanecer exercendo suas atividades comerciais na UNIDADE até o 

julgamento. 

Parágrafo 2º - No caso de improcedência de recurso relativo à aplicação de penalidade de multa, o 

autuado deverá efetuar o recolhimento do seu valor em 05 (cinco) dias contados da ciência do indeferimento, 

sob pena de cancelamento da permissão ou cessão de uso e Cadastro de Produtor Rural. 

Artigo 27 – A penalidade de cancelamento da permissão ou cessão de uso ou cadastro de produtor 

rural será aplicada nos casos previstos neste regulamento, através de ato administrativo especifico, em processo 

próprio que conterá no mínimo: 

a) relatório circunstanciado do fato ocorrido com a solicitação da aplicação da penalidade; 

 

b) notificação do permissionário contendo obrigatoriamente os motivos da proposta de cassação, 

concedendo o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de defesa. 

Artigo 28 – As notificações e autuações previstas neste regulamento serão, preferencialmente 

pessoais, com a assinatura do permissionário, cessionário ou de seu representante. 

Parágrafo 1º - A recusa do permissionário\cessionário, ou seu representante, em assinar a Notificação 

ou o Auto de Infração, será certificada pelo fiscal, na presença de duas testemunhas, devidamente identificadas, 

cuja certidão servirá como prova de que o notificado ou autuado foi cientificado. 

Parágrafo 2º - Caso haja impossibilidade de autuação pessoal, poderá ser a mesma promovida por 

meio de afixação em edital na respectiva Unidade pelo prazo de 10 (dez) dias, ou por publicação em jornal, ou 

ainda através de carta enviada pelo correio com aviso de recebimento. 

Artigo 29 – O não recolhimento da multa aplicada nos prazos estabelecidos neste regulamento 

implicará no impedimento do exercício das atividades comerciais do infrator na Unidade, até seu efetivo 

recolhimento, sem prejuízo de outras cominações aplicáveis ao caso. 

Artigo 30 – O atraso na aplicação de penalidade, ou mesmo a omissão da ADMINISTRAÇÃO, não 

implicará em renúncia a esse direito ou perdão tácito. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS TARIFAS E RATEIO DE DESPESAS 



 
 

Artigo 31 – Os Permissionários deverão pagar, na data estabelecida na Guia de Recolhimento, as 

tarifas de uso e despesas de rateio com manutenção, conservação e funcionamento da UNIDADE decorrente da 

Permissão outorgada. 

Parágrafo 1º - As Tarifas de Uso e despesas de Rateio serão estabelecidas de conformidade com a 

metragem da área ocupada, tipo de comércio ou outras formas que a ADMINISTRAÇÃO indicar através de 

Resolução especifica. 

Parágrafo 2º - Todas as tarifas de Uso serão reajustadas e atualizadas anualmente, conforme o Termo 

de Permissão Remunerada de Uso. 

Artigo 32 – Caberá a Permissionária, o pagamento à ADMINISTRAÇÃO de todas as despesas 

operacionais necessárias ao funcionamento, conservação e manutenção da UNIDADE, na forma de Rateio de 

Despesas Comum – RDC da seguinte forma: 

Parágrafo 1º - Proporcionalmente à metragem da área concedida a título de 

restituição\ressarcimento. 

Parágrafo 2º - Despesas com condenações e acordos judiciais ou extrajudiciais, decorrentes de 

serviços terceirizados, relativos as atividades operacionais do mercado e outras despesas e tributos que 

incidires sobre o imóvel. 

Artigo 33 – Todas as despesas previstas nos artigos acima são devidas independentemente do 

funcionamento regular da Permissionária, devendo ser pagas até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

de seu vencimento, na forma e local indicado no boleto bancário. 

Artigo 34 – Após o vencimento, sobre o valor do débito incidirá a correção monetária, acrescido de 

multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da dívida, mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

Parágrafo único – Com autorização prévia da ADMINISTRAÇÃO, o permissionário poderá solicitar 

parcelamento de débito, vencidos há mais de 03 (três) meses, atendendo a Resolução própria para 

parcelamento da dívida. 

Artigo 35 – A qualquer tempo a ADMINISTRAÇÃO poderá instituir tarifas mediante serviços prestados 

aos Usuários ou outras atividades desenvolvidas na UNIDADE, de modo a ressarcir os custos. 

Artigo 36 -  O produtor rural e suas organizações que se utilizam da PÁTIO ABERTO, deverão pagar 

antecipadamente a tarifa de ocupação, mediante recolhimento por boleto bancário. 

Parágrafo único – Fica vedado o pagamento para utilização superior a um mês. 

 

CAPÍTULO X 

DA ORDEM INTERNA 

 OBRIGAÇÕES ESPECIFICAS AOS 

MOVIMENTADORES DE MERCADORIAS 

Artigo 37 – A movimentação de mercadoria poderá ser realizada através de trabalho manual ou 

mecanizado compreendendo de forma conjunta ou isolada as operações constantes da Lei 12.023\ 2009 e 

somente poderá ser realizada da seguinte forma: 

Parágrafo 1º - Através de trabalhador avulso mediante intermediação obrigatória por Sindicato da 

categoria, que possua carta ou registro sindical, por meio de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho para 

execução das atividades, nos termos da lei citada. 



 
Parágrafo 2º - Cabe ao Sindicato da categoria ou operador contratado a adequação das estruturas 

físicas disponibilizadas pela ADMINISTRAÇÃO para realização de suas atividades administrativos e de gestão 

dos serviços; 

Parágrafo 3º - Através de trabalhador com vínculo empregatício regido pela CLT; 

Parágrafo 4º - Cabe ao Sindicato à formulação das tarifas em consonância com os trabalhadores e 

representantes dos tomadores do serviço; 

Artigo 38 – Quando da utilização de força manual com o emprego de carrinhos, estes deverão 

obedecer as seguintes recomendações: 

Parágrafo 1º - Padrão de cores dos carrinhos que serão utilizados nas dependências da UNIDADE, da 

seguinte forma: 

a) Amarela Gema: de propriedade do produtor rural, Associação ou Cooperativa, devidamente 

emplacado com o número de cadastro de produtor rural fornecido pela ADMINISTRAÇÃO. 

 

b) Cinza: de propriedade da Associação Representativa dos Produtores Rurais, devidamente 

emplacado com número de sua credencial fornecido pela ADMINISTREAÇÃO. 

 

 

c) Vermelho: de propriedade do Permissionário devidamente emplacado com número de sua 

credencial fornecido pela ADMINISTRAÇÃO. 

Parágrafo 2º - É proibida a vinculação de propaganda nos carrinhos ou outro tipo de inscrição que não 

seja o número de sua credencial fornecido pela ADMINISTRAÇÃO. 

Parágrafo 3º - Caberá a Associação dos Produtores Rurais instaladas na Unidade do CEASA realizar a 

gestão, manutenção e controle dos carrinhos utilizados no interior da UNIDADE e somente disponibilizar 

carrinhos a trabalhadores sindicalizados e que estejam em conformidade com a Lei nº 12.023\2009. 

Artigo 39 – Poderá ser empregada a movimentação de mercadorias através de mecanização, pelos 

Permissionários, desde que autorizados pela ADMINISTRAÇÃO e dentro das normas de segurança de emprego 

destes equipamentos ou através de empresa contratada pela ADMINISTRAÇÃO para prestação de serviços 

logísticos no interior da UNIDADE. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS OBRAS, MELHORIAS E ADAPTAÇÕES NAS ÁREAS DE PERMISSÃO 

Artigo 40 – Toda e qualquer adequação envolvendo obras, reformas e melhorias na infraestrutura da 

área objeto da Permissão\Cessão serão de responsabilidade do Permissionário\Cessionário, desde que atendida 

a legislação pertinente, mediante prévia autorização dos órgãos competentes e da ADMINISTRAÇÃO. 

Parágrafo 1º - A solicitação de construção ou alteração deverá ser encaminhada a ADMINISTRAÇÃO e 

acompanhada dos projetos técnicos completos, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de projetos e de 

execução e memorial descritivo e deverão obrigatoriamente ser submetido à prévia avaliação e aprovação da 

ADMINISTRAÇÃO; 

Parágrafo 2º - As benfeitorias realizadas pelos Permissionários e Cessionários serão incorporadas ao 

patrimônio da CEASA\GURUPI, sem nenhum ônus para a Permitente em caso de rescisão, cancelamento ou ao 

final do contrato;  

Parágrafo 3º- Enquanto perdurar a Permissão a ADMINISTRAÇÃO se reserva ao direito de efetuar 

inspeções técnicas de rotina, com a finalidade de avaliar a manutenção e conservação das edificações e 

instalações. 



 
 

CAPITULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Artigo 41 – A ADMINISTRAÇÃO regulará por meio de Resoluções os casos omissos ou não 

contemplados no presente Regulamento. 

Artigo 42 – O presente Regulamento de Mercado se encontra disponível na página 

www.gurupi.to.gov.br  

 

 

 

 

 

 

Gurupi, 09 de Abril de 2018. 

 

 

FERNANDO MARINHO SCOTTA 

Secretário de Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente 

Decreto nº 715/2018 
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ANEXO II 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO  

 
À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.002016 

OBJETO: PERMISSÃO ONEROSA DE USO À TÍTULO PRECÁRIO DOS BOXES LOCALIZADOS 

NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE GURUPI - CEASA GURUPI. 

 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: 

xxxxxxxxxxxx, através de seu (proprietário/sócio administrador/representante 

legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) ____________________, nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente 

e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, 

e-mail:________________; 

 

Em atendimento ao disposto no edital e para efeito de participação e 

representação desta empresa na presente licitação, vem através deste Ato, CREDENCIAR o(a) 

Sr(a). _______________ , nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 
Identidade nº_________ e do CPF nº__________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, 

nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxxxxxx, e-mail: xxx@xxxx.com.br, a participar 

do procedimento licitatório tendo poderes para exercer os direitos e assumir obrigações referente 

à Concorrência Pública nº 006/2018. 

 
OUTORGA-SE à pessoa acima qualificada, amplos e gerais poderes para 

manifestar em nome da licitante em qualquer fase da licitação, notadamente formular propostas, 

acordar, discordar, transigir, receber em devolução documentos pertencentes a esta empresa, 

recorrer ou renunciar ao direito de recurso, em todas as fases, podendo, ainda, praticar todos os 

outros atos pertinentes ao presente certame, inclusive a interposição de recursos 

administrativos.  
 

Declaramos estar cientes de que esta empresa responderá, tanto na esfera 

administrativa como na judicial, por todos os atos que venham a ser praticados pelo (a) 

representante ora nomeado (a). 

 

 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 

 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 
         A assinatura do emitente deve ter firma reconhecida. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 
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ANEXO III 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº 0XX/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2018.002016 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 

 
 

CONTRATO DE PERMISSÃO ONEROSA PARA 

UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO, DECORRENTE 

DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018, 

FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GURUPI–TO 

POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PRODUÇÃO, COOPERATIVISMO E MEIO AMBIENTE 
E A <NOME DA LICITANTE VENCEDORA>. 

 

 

a) PERMITENTE: O MUNICÍPIO DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, POR MEIO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, COOPERATIVISMO E MEIO AMBIENTE, 
inscrita no CNPJ sob o nº 17.718.507/0001-88, com sede na BR-242, KM 407 (saída para a 

cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, 
Gurupi – TO, CEP: 77.400-000, neste ato representado por seu Secretário nomeado pelo 

Decreto Municipal nº 0715/2018, de 03/04/2018, o Sr. Fernando Marinho Scotta, 

brasileiro, casado, Zootecnista, portador do CPF n° 586.74.841-91 e no RG n° 062139 SSP-

TO, residente e domiciliado no Residencial Daniela, nº 288, Qd. 06, Lt. 19C/12, Residencial 

Daniela, Gurupi/TO, CEP: 77.425-150, Telefone (63) 9.9984-9002; 

 

b) PERMISSIONÁRIA : _________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº __________________, e Inscrição Estadual nº _______________ com sede na 

___________________,  na cidade de ______________- ___, neste ato representada pelo Sr. 

_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do CPF sob o nº 

________________, e RG sob o nº ___________, residente e domiciliado em _____________. 

 

Resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições que 

seguem: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO 
1.1. O presente Contrato decorre do Ato de Ratificação do procedimento licitatório da 

Concorrência Pública nº 006/2018, por parte do Secretário Municipal de Produção, 
Cooperativismo e Meio Ambiente de Gurupi/TO nomeado pelo Decreto Municipal 

nº0715/2018, que, agindo no exercício de suas atribuições legais, com fundamento no disposto 

na Lei nº 8.666/93, conforme Termo de Homologação do Processo e de Adjudicação do 

Objeto emitido em  ____/____/2018, tudo constante no Processo Administrativo nº 

2018.002016, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
2.1. Constitui objeto deste contrato a PERMISSÃO ONEROSA DE USO À TÍTULO PRECÁRIO 

DO(S) BOX(ES) LOCALIZADO (S) NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE 
GURUPI-CEASA GURUPI, obedecendo às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei 

Orgânica do Município de Gurupi/TO, Lei Municipal nº 2.375/2017, Lei Municipal nº 957/91, 

Regulamento de Mercado do CEASA GURUPI, respectivas alterações e demais normas 

pertinentes, além das condições estabelecidas no ato convocatório da licitação, seus respectivos 

anexos e subanexos, e neste Contrato. 

 

2.2. Das Especificações Técnicas 
2.2.1. A CEASA tem como objetivo proporcionar a comercialização e a distribuição de produtos 

hortifrutigranjeiros e outros produtos alimentícios no município de Gurupi/TO, consoante às 

disposições da Lei Municipal nº 2.375/2017. 
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2.2.2. A CEASA é regida pelos termos da Lei Municipal nº 2.375/2017 e Regulamento Próprio 

expedido pela Secretaria Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente, além de 

outras normas aplicáveis.  

 

2.2.3. Compete a CEASA, por meio da Secretaria Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio 

Ambiente, administrar a Central de Abastecimento, orientando e disciplinando a distribuição de 

produtos hortifrutigranjeiros e outros produtos alimentícios, devendo:  

a) Estabelecer os dias e horários de funcionamento da Central de Abastecimento;  

b) Organizar e manter atualizado o cadastro dos permissionários;  

c) Supervisionar e fiscalizar a organização, o funcionamento e as instalações da Central de 

Abastecimento, bem como, o cumprimento de suas finalidades;  
d) Cobrar, acompanhar e fiscalizar o pagamento dos valores referentes à permissão de uso, ou 

valores provenientes de rateio devidos pelos permissionários.  

e) Cobrar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das normas relativas a posturas, segurança 

pública, limpeza urbana, vigilância sanitária e demais normas provenientes de legislação 

própria; 

f) Aplicar sanções pelo descumprimento de normas ou condições estabelecidas em Lei, 

Regulamento, Edital de Licitação ou TPRU; 

g) Zelar pelo cumprimento do Regulamento e da legislação pertinente. 

 

2.3. Da Descrição da Área Objeto e Informações da Permissão de Uso 
2.3.1. O objeto da Permissão de Uso é o Box _______________. 

 

2.3.2. O pagamento da Permissão será mensal, sendo o valor conforme estipulado neste Termo, 

efetuado através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM fornecido pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e Finanças, até o 5º (quinto) dia útil do mês posterior ao do período 

de competência do encargo. 

 

2.3.3. As descrições e quantitativos do objeto deste Contrato de Permissão estão elencados na 

tabela a seguir: 

 

Item Descrição do item Área M² Valor mensal 

1 Box 01: Pavilhão Box com área de comercialização  45.88 m² R$  

2 Box 02: Pavilhão Box com área de comercialização  45.88 m² R$ 

3 Box 03: Pavilhão Box com área de comercialização  45.88 m² R$ 

4 Box 04: Pavilhão Box com área de comercialização  45.88 m² R$ 

 

2.4. Da Área de Abrangência do CEASA Gurupi 
2.4.1.  A área total do imóvel CEASA GURUPI, é de 1.222 m², situada na Saída Sul, as margens 

da BR-153, KM-677, Gurupi-TO. 
 

2.4.2. Para efeito de identificação quanto à localização do imóvel em comento, segue imagem 

abaixo da vista aérea pertinente a sua área de abrangência. Os detalhes arquitetônicos e 

estruturais internos poderão ser verificados através de visita técnica. 
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2.5. Características Gerais da Estrutura 
2.5.1. A área denominada Pavilhão de BOX, cujos boxes serão destinados à Permissão de Uso, 

será disponibilizada nas condições em que se encontra, conforme obrigações previstas na Lei 

Municipal nº 2.375/2017, no Regulamento do CEASA, no Termo de Referência e neste 

Contrato. 

 

2.5.2. Toda e qualquer adequação envolvendo obras, reformas e melhorias na infraestrutura da 

área objeto da Permissão serão de responsabilidade do Permissionário, desde que atendida à 

legislação pertinente, mediante prévia autorização dos órgãos competentes e da 

ADMINISTRAÇÃO. 

 
2.5.3. A solicitação de construção ou alteração deverá ser encaminhada a ADMINISTRAÇÃO e 

acompanhada dos projetos técnicos completos, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de 

projetos e de execução e memorial descritivo e deverão obrigatoriamente ser submetido à prévia 

avaliação e aprovação da ADMINISTRAÇÃO; 

 

2.5.4. As benfeitorias realizadas pelos Permissionários serão incorporadas ao patrimônio da 

CEASA GURUPI, sem nenhum ônus para a Permitente em caso de rescisão, cancelamento ou 

ao final do Contrato de Permissão Remunerada de Uso;  

 

2.5.5. Enquanto perdurar a Permissão, a ADMINISTRAÇÃO se reserva ao direito de efetuar 

inspeções técnicas de rotina, com a finalidade de avaliar a manutenção e conservação das 

edificações e instalações. 

 

2.6. Descrição dos Serviços e Alimentos a serem fornecidos 
2.6.1. Os produtos permitidos para comercialização na unidade CEASA Gurupi não poderão estar 

elencados entre os alimentos vedados ou proibidos pelo Regulamento de Mercado ou outro ato 

normativo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA -  DO VALOR MENSAL DA PERMISSÃO 
3.1. O valor mensal para a permissão de uso do (s) box (s) __________________ da Central de 

Abastecimento do Município de Gurupi – CEASA GURUPI, é de R$ ___________________________ 

(                           ). 

 
3.2. Acordam as partes que o valor mensal da permissão é o valor constante na respectiva 

Proposta de Preços vencedora, apresentada em Concorrência Pública pela Permissionária, que 

será efetuado através do Documento Arrecadação Municipal - DAM fornecido pela Secretaria 

Municipal de Planejamento e Finanças, até o 5º (quinto) dia útil do mês posterior ao do período 

de competência do encargo.  

 
3.3. A Permissionária assume a responsabilidade pelo pagamento das despesas operacionais sob 

forma de rateio (IPTU, taxas, licenças, serviços de vigilância e segurança, energia elétrica, água 

e esgoto, ambulância e outros que gravem ou vierem a gravar a área permitida), assim como 

pelo pagamento da mensalidade correspondente à tarifa de ocupação. 

 

3.4. Os encargos financeiros previstos acima são devidos a partir da data da assinatura do 

Contrato de Permissão Remunerada de Uso, e serão pagos até o 5º (quinto) dia útil do mês 

subsequente ao de seu vencimento, na Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, 

independente do funcionamento regular do Permissionário. 

 

3.5. Os valores devem ser cobrados observando as diretrizes estabelecidas no Regulamento de 

Mercado da Central de Abastecimento – CEASA e demais legislações e resoluções 

pertinentes. 
 

CLÁUSULA  QUARTA  -  DO REAJUSTE 
4.1. O valor da Tarifa será atualizado anualmente de acordo com a variação do Índice de Preço ao 

Consumidor Amplo-IPCA e revisto a cada 05 (cinco) anos, conforme Art. 13 da lei nº 

2.375/2017. 

 

4.1.1. O reajuste quando ocorrer se fará por simples Apostilamento, nos termos do artigo 65, §8º, 

da Lei de Licitações nº. 8666/93. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA PERMISSÃO 
5.1 O contrato de Permissão terá vigência de 15 (quinze) anos, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser renovado uma vez por igual período, a critério exclusivo do Permitente, 

desde que a Permissionária esteja dentro das exigências constantes neste Termo em toda a 

vigência da Permissão. 

 
5.2. A Permissão por ser de caráter eminentemente precário, não induzindo posse, poderá ser 

revogada a qualquer tempo, por decisão dessa Administração, conforme art. 4º da Lei Municipal 

nº 2.375/2017.  

 

CLÁUSULA  SEXTA -  DA EXTINÇÃO DA PERMISSÃO DE USO 
6.1. A permissão remunerada de uso extingue-se nos seguintes casos: 

a) Término do prazo de vigência; 

b) Descumprimento de encargo ou de outra condição previamente estipulada; 

c) Uso do imóvel em fim diversos daquele previsto; 

d) Desistência do permissionário ou encerramento de sua atividade; 

e) Suspensão voluntária da atividade, sem prévia anuência da CEASA/Gurupi; 

f) Retomada compulsória do espaço, motivada em interesse público relevante, previamente 

justificado pela CEASA/Gurupi em processo administrativo orientado pelo contraditório e 

ampla defesa; 

g) Cassação do contrato de permissão pela CEASA Gurupi ou por determinação judicial; 

h) Cassação da licença de funcionamento pela autoridade competente. 

 

6.2. A extinção da permissão remunerada de uso não enseja qualquer indenização ao 

permissionário pela Ceasa Gurupi. 
 

6.3. Extinta a permissão, o permissionário deve devolver o espaço nas mesmas condições em que 

recebeu. 

 

6.4. Extinta a permissão de uso, o particular que continuar a utilizar o imóvel pagará, a título de 

multa, além da remuneração devida, uma importância diária fixada, equivalente a 10% (dez por 

cento) da remuneração mensal, sem prejuízo de quaisquer outras sanções cabíveis.  

 

6.5. A mora no pagamento dos débitos relativos à utilização dos imóveis da CEASA Gurupi, 

importará na correção monetária e na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos 

calculados sobre a dívida principal. 

 
6.7. Os permissionários, cessionários e os usuários responderão por atos praticados por si ou por 

seus prepostos, auxiliares, empregados e gerentes, quando estiverem em atividades na 
UNIDADE DA CEASA GURUPI. 

 
6.8. As infrações, penalidades, procedimentos e recursos seguem descritos no capítulo VIII do 

Regulamento de Mercado e Lei nº 2375/2017 (artigos 21 a 26) e sujeitará os permissionários e 

os usuários às penalidades nominadas sem prejuízo de outras cominações porventura aplicáveis 

ao caso e da obrigação de fazer cessar a irregularidade, inclusive, tomada de medidas legais 

cabíveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA -  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
7.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e da Lei Municipal nº 

2.375/2017, além daquelas relacionadas no Termo de Referência e no Edital da Concorrência 

Pública nº 006/2018, são obrigações das partes: 

 

7.1.1. Das Obrigações da Permitente: 
a) A CEASA GURUPI poderá a qualquer tempo, durante a vigência do contrato de permissão, 

solicitar documentos que comprovem a prática regular das atividades. 

b) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração; 

c) Providenciar a assinatura e a publicação do Contrato de Permissão Remunerada de Uso; 

d) Gerenciar o contrato, acompanhando e fiscalizando sua execução; 

e) Notificar, formal e tempestivamente a Permissionária sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento do Contrato de Permissão Remunerada de Uso; 

f) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
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g) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços, para fins de 

adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

h) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 

procedimento licitatório; 

j) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado no contrato; 

k) Notificar a Permissionária por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

7.1.2. Das Obrigações da Permissionária:   
7.1.2.1. As obrigações e vedações relativas aos Permissionários e seus empregados estão descritas 

no Capítulo VII do Regulamento de Mercado, denominado “DAS OBRIGAÇÕES E VEDAÇÕES 

COMUNS A TODOS OS USUÁRIOS”. Além dessas obrigações e das elencadas na lei nº 

2.375/2017, são obrigações da Permissionária: 

 

a) Atender a função social da Central de Abastecimento, proporcionando abastecimento de 

produtos alimentícios para a população do Município de Gurupi, com práticas administrativas 

que surtam resultados operacionais de menor custo e maior qualidade, refletindo diretamente 

na modicidade dos preços dos produtos; 

b) Inovar e modernizar a Central de Abastecimento, reunindo o aprimoramento das condições de 

funcionalidade, trafegabilidade, logística, eficácia, racionalidade, rendimento e produção; 

c) Zelar pela segurança do patrimônio público, dos locatários, prestadores de serviços e do público 

em geral; 

d) Deverá ser providenciado, ainda, junto aos órgãos competentes, a obtenção de licenças, 

autorização de funcionamento e alvará, para o exercício de suas atividades comerciais, às 
expensas da Permissionária que vencer o certame. 

e) Credenciar, por escrito, junto à CEASA GURUPI, um preposto idôneo, com experiência no ramo 

e com poderes para representar a Permissionária em tudo que se relacione à execução dos 

serviços, inclusive sua supervisão; 

f) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de higiene, qualidade e validade dos 

alimentos, apresentando, sempre que solicitado pela CEASA GURUPI, documentos que 

comprovem a procedência dos alimentos; 

g) Não exercer atividades ilícitas, bem como não estocar e/ou comercializar produtos proibidos por 

lei, e em caso de produtos tóxicos, explosivos, poluentes ou comprometedores da saúde 

pública, só se portadores de embalagens próprias e mediante uso de instalações adequadas, 

aprovadas pela PERMITENTE; 

h) Não dar destinação diversa à área objeto desta Permissão, sem a prévia e expressa autorização 

da PERMITENTE; 

i) Observar, no exercício de sua atividade, os horários de funcionamento fixados pela 
PERMITENTE ou autoridade competente; 

j) Submeter-se à fiscalização da PERMITENTE, no tocante ao cumprimento das exigências deste 

Termo e das Normas e Regulamentos Internos; 

k) As áreas da permissão de uso serão objeto, após análise de risco, de seguro contra incêndio 

sendo sua apólice suportada pelos permissionários e outorgados proporcionalmente às áreas de 

sua responsabilidade consoante contrato de permissão remunerada de uso no referido caso; 

l) Não manter a área fechada sem motivo justificado e comprovado; 

m) Equipar a área concedida de acordo com a finalidade a que se destina e legislação em vigor, 

especialmente a sanitária e a de segurança, assumindo todas as obrigações decorrentes desta; 

n) A obrigação do permissionário de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

o) Responsabilizar-se pelo provimento de todo o material necessário à manutenção das 

instalações; 
p) Facilitar a fiscalização de órgãos de vigilância sanitária, no cumprimento de normas, 

cientificando a CEASA GURUPI do resultado das inspeções; 

q) Realizar as benfeitorias que julgar necessárias, somente mediante autorização da CEASA 

GURUPI, ficando incorporadas ao imóvel, sem que assista à Permissionária o direito de 

retenção ou indenização sob qualquer título; 

r) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CEASA GURUPI e a 

terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo ou pela ação de seus empregados, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e o acompanhamento da CEASA GURUPI. 

s) Não subconceder ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto deste contrato. 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, COOPERATIVISMO 

E MEIO AMBIENTE 
 

6 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio,  Gurupi - 

TO, CEP: 77.400-000, telefone: (63) 3301-4336 

Anexo 3 – Minuta do Contrato -  Concorrência Pública nº 006/2018 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES, PROCEDIMENTOS E RECURSOS 
8.1. Os permissionários e os usuários responderão por atos praticados por si ou por seus 

prepostos, auxiliares, empregados e gerentes, quando estiverem em atividades nas UNIDADES 

DO CEASA, conforme consta no Regulamento de Mercado: 
 

8.2. A transgressão, a quaisquer das disposições contidas no regulamento e nas Resoluções 

específicas da ADMINISTRAÇÃO sujeitará os cessionários e os usuários às penalidades adiante 

nominadas sem prejuizo de outras cominações proventura aplícáveis ao caso e da obrigação de 

fazer cessar a irregularidade, inclusive, tomada das medidas legais cabíveis: 

I – advertência escrita; 

II – suspensão; 

III – multa pecuniária; 

IV – cancelamento da permissão ou cessão de uso; 

V – apreensão de mercadorias. 
 

8.3. Na aplicação da penalidade, a autoridade competente deverá considerar a natureza, gravidade 

da infração, as consequências para a coletividade, assim como os antecedentes do infrator. 
 

8.4. As penalidades previstas no item 8.2. poderão ser aplicadas, a critério da ADMINISTRAÇÃO, 
cumulativa e independemente da ordem em que estão relacionadas. 

 

8.5. Será sempre assegurado o direito de ampla defesa e contraditório quando da aplicação de 

qualquer das penalidade acima descritas. 
[ 

8.6. Todas as penalidades, com exceção do cancelamento da permissão de uso, poderão conter 

determinações e providencias que devem ser adotadas para saneamento da irregularidade, sob 

pena da imposição de outras sanções previstas neste regulamento e na legislação atiente a 

matéria. 
 

8.7. A penalidade de suspensão será limitada a 10 (dez) dias, podendo ser prorrogada enquanto 

não for saneada a irregularidade que a gerou, até o limite de 20 (vinte) dias, iniciando-se após 

este periodo o processo de cancelamento da permissão ou cessão de uso. 

 

8.8. A penalidade de multa pecuniária será aplicada conforme os valores estabelecidos em 
Resolução. 

 

8.9. A reincidência na mesma infração, no período de 01 (um) ano contado da data da infração 

anterior, quando for o caso de multa, sujeitará ao pagamento em dobro do valor anteriormente 

atribuido, sem prejuizo de outras sanções aplicáveis, mesmo simultaneamnete, inclusive 

cancelamento da permissão de uso. 
 

8.10. Estará sujeito ao cancelamento da permissão de uso, indepentemente de penalidade 

anterior, assegurando-se sempre o direito ao contraditório e à ampla defesa, o permissionário 

ou cessionário, inclusive  o produtor rural, que incidir nas seguintes situações: 

I – reincidência de infração, por desacato aos usuários, às ordens da fiscalização ou da 

administração emandas com base na legislação aplicável; 

II – agressão física aos usuários, independentemente de penalidade anterior; 

III – cessão, locação, transferência ou sub-rogação do objeto da permissão ou de uso; 

IV – nos casos de interesse pública ou quando, a critério da ADMINISTRAÇÃO, houver interesse 
motivado no cancelamento através de procedimento administrativo; 

V -  falta de pagamento de multas no prazo legal; 

VI – não pagamento da tarifa e rateio durante 03 (três) meses alternados ou consecutivos; 

VII – quando o permissionário tiver decretada sua falência ou estiver em processo de dissolução 

legal; 

VIII - se houver paralisação da atividade comercial por 30 (trinta) dias consecutivos ou 60 

(sessenta) dias alternados, durante o ano, sem justificativa prévia junto a ADMINISTRAÇÃO; 

IX – se após 20 (vinte) dias de suspensão de suas atividades não sanar a irregularidade; 

X – se for constatado qualquer tipo de corrupção, consumada ou tentada, para com os membros 

da Administração, sem prejuízo das demais sanções cabíveis à espécie; 
 

8.11. Sem prejuizo de qualquer das penalidades antes referidas, poderá a ADMINISTRAÇÃO 

promover a apreenssão de mercadorias que não estiverem atendendo às especificações contidas 

no presente regulamento quando, por recomendação de autoridade competente, devam ser 

retiradas de circulação ou simplesmente do PÁTIO ABERTO ou BOX.  
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8.12. A apreensão de mercadoria será efetuada na presença de duas testemunhas e mediante 

lavratura do respectivo auto de apreensão, o qual conterá a relação e quantidade das 

mercadorias apreendidas e o motivo da apreensão.  

a) As mercadorias apreendidas, quando a sua natureza permitir e recomendar, serão retidas e 

encaminhadas ao projeto BANCO DE ALIMENTOS para a doação a entidades sociais 

cadastradas, caso contrário, serão destinadas conforme plano de Gerenciamento de Resíduos 

Orgânicos da UNIDADE da CEASA, sem que caiba ao permissionário qualquer direito a 

reclamação ou indenização. 

b) Para o bom cumprimento das disposições contidas no presente artigo, a ADMINISTRAÇÃO 

poderá requisitar agentes fiscais da vigilância sanitária e força policial para a ação necessária. 

 
8.13. Verificada qualquer irregularidade pela fiscalização, deverá ser lavrada uma Notificação, que 

conterá, sempre que possível: 

a) Identificação e qualificação do infrator; 

b) Local, data e hora de infração; 

c) Nome e matrícula do agente notificante; 

d) Descrição sumária da infração cometida; 

e) Dispositivo legal ou regulamentar que foi violado; 

f) Assinatura do notificante e do notificado, ou de seu representante legal. 

8.13.1. A primeira via da Notificação deverá ser entregue ao notificado, a segunda via ficará com a 

fiscalização e a terceira via será encaminhada para a Coordenação da UNIDADE da CEASA. 

 
8.14. A notificação originará um procedimento interno da ADMINISTRAÇÃO, o qual conterá todas 

as providências adotadas, informações e diligências efetuadas para apreciação do caso, bem 

como a penalidade cominada ao infrator, quando for o caso. 

 
8.15. A penalidade será aplicada por meio de Auto de Infração, expedido pela ADMINISTRAÇÃO: 

a) Competirá a ADMINISTRAÇÃO, analisando a notificação, indicar a penalidade administrativa e 

aplicá-la. 

b) A penalidade de cancelamento da permissão ou cessão de uso será aplicada exclusivamente 

pelo Diretor Presidente do CEASA – GURUPI, após procedimento regular. 

 
8.16. Aplicada a penalidade, o autuado será imediatamente notificado para, no prazo máximo de 

02 (dois) dias, cumprir a pena cominada ou, querendo, interpor recurso, no prozo máximo de 

02 (dois) dias. 

a) Os recursos serão processados e julgados pela ADMINISTRAÇÃO no prazo máximo de 15 

(quinze) dias úteis, contados da data em que forem protocolados, devendo a decisão ser 

proferida pela ADMINISTRAÇÃO, facultado ao recorrente permanecer exercendo suas atividades 

comerciais na UNIDADE até o julgamento. 

b) No caso de improcedência de recurso relativo à aplicação de penalidade de multa, o autuado 

deverá efetuar o recolhimento do seu valor em 05 (cinco) dias contados da ciência do 

indeferimento, sob pena de cancelamento da permissão. 

 
8.17. A penalidade de cancelamento da permissão ou cessão de uso ou cadastro de produtor rural 

será aplicada nos casos previstos neste regulamento, através de ato administrativo especifico, 

em processo próprio que conterá no mínimo: 

a) Relatório circunstanciado do fato ocorrido com a solicitação da aplicação da penalidade; 

b) Notificação do permissionário contendo obrigatoriamente os motivos da proposta de cassação, 

concedendo o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de defesa. 

8.18. As notificações e autuações previstas neste regulamento serão, preferencialmente, pessoais, 

com a assinatura do permissionário ou de seu representante. 

a) A recusa do permissionário, ou seu representante, em assinar a Notificação ou o Auto de 

Infração, será certificada pelo fiscal, na presença de duas testemunhas, devidamente 
identificadas, cuja certidão servirá como prova de que o notificado ou autuado foi cientificado. 

b) Caso haja impossibilidade de autuação pessoal, poderá ser a mesma promovida por meio de 

afixação em edital na respectiva Unidade pelo prazo de 10 (dez) dias, ou por publicação em 

jornal, ou ainda através de carta enviada pelo correio com aviso de recebimento. 
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8.19. O não recolhimento da multa aplicada nos prazos estabelecidos neste regulamento implicará 

no impedimento do exercício das atividades comerciais do infrator na Unidade, até seu efetivo 

recolhimento, sem prejuízo de outras cominações aplicáveis ao caso. 

 
8.20. O atraso na aplicação de penalidade, ou mesmo a omissão da ADMINISTRAÇÃO, não 

implicará em renúncia a esse direito ou perdão tácito. 
 

CLÁUSULA  NONA  - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
9.1. Fica como responsável pela fiscalização do objeto, a servidora Srª. Maria Alice da Silva 

Jorge, Diretora de Agricultura, e-mail: alicejorgegurupi@hotmail.com, telefone: (63) 3301-

4336. 
 

CLÁUSULA  DÉCIMA  -  DA RESCISÃO 
10.1. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no Art. 78 da Lei nº 8.666/93, com 

as consequências indicadas no Art. 80, sem prejuízo das sanções previstas na lei, no ato 

convocatório e neste contrato.  
 

10.2. Por acordo entre as partes este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das partes 

contratantes, atendida a conveniência e o interesse público. 
 

10.3. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
11.1. Este contrato poderá ser alterado, mediante a celebração de aditamento contratual, com as 

devidas justificativas, nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei nº 

8.666/93, Lei Orgânica do Município de Gurupi/TO, Lei Municipal nº 2.375/2017,  Lei 

Municipal nº 957/91, Regulamento de Mercado do CEASA GURUPI, respectivas alterações, pelo 

Edital da Concorrência Pública Nº 006/2018 e pelo Processo Administrativo Nº 2018.002016. 

 

12.2. Farão parte integrante deste contrato, a proposta apresentada pela Concessionária, que 

tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como, as condições estabelecidas no 

Edital da Concorrência Pública Nº 006/2018 e seus anexos, independentemente de 
transcrição. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DO FORO 
13.1. Para dirimir todas as questões decorrentes deste contrato, fica eleito o foro de Gurupi, 

Estado do Tocantins, não obstante outro domicílio que a Contratada venha a adotar, ao qual 

expressamente aqui renúncia. 
 

13.2. Este Contrato será assinado pelas partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, sendo 

uma de suas vias juntada aos autos licitatórios, uma entregue para a Concessionária, uma 

arquivada junto à Comissão Permanente de Licitação e, uma entregue ao Gestor da Secretaria 

Contratante, na presença das testemunhas que subscrevem ao final. 

 
13.3. E por estarem de acordo com todos os termos, as Partes, assinam o presente Contrato. 

 

Gurupi, Estado do Tocantins, aos xx dias do mês de xxxxxxxx de 2018. 

 

 

 

SECRETARIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, 

COOPERATIVISMO E MEIO AMBIENTE 
Fernando Marinho Scotta 

PERMITENTE 

PERMISSIONÁRIA 

 

Testemunhas: 
 

1__________________________________________________________________CPF_________________________ 

2__________________________________________________________________CPF_________________________ 

mailto:alicejorgegurupi@hotmail.com


Anexo 4 – Modelo de Declaração  – Concorrência Pública  Nº 006/2018 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, COOPERATIVISMO 

E MEIO AMBIENTE 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio,  Gurupi - TO, 

CEP: 77.400-000, telefone: (63) 3301-4336. 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 
Processo Administrativo nº 2018.002016 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V 
DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF. 

 

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.002016 

OBJETO: PERMISSÃO ONEROSA DE USO À TÍTULO PRECÁRIO DOS BOXES LOCALIZADOS 

NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE GURUPI - CEASA GURUPI. 
 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone (xx)xx), e-mail: 

xxxxxxxxxxxx, através de seu (proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme 

o caso, o(a) Sr.(a) ____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do 

Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail____; 

 

DECLARA, para fins de participação da referida Concorrência, conforme o disposto 

no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que 

não emprega menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 

perigosos ou insalubres, e ainda que, não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina a Constituição 

Federal. 

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 

 

 
 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 

 



Anexo 5 – Modelo de Declaração  – Concorrência Pública  Nº 006/2018 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, COOPERATIVISMO 

E MEIO AMBIENTE 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio,  Gurupi - TO, 

CEP: 77.400-000, telefone: (63) 3301-4336. 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 
Processo Administrativo nº 2018.002016 

 

ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO E DE INIDONEIDADE PARA LICITAR 

  

 
À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.002016 

OBJETO: PERMISSÃO ONEROSA DE USO À TÍTULO PRECÁRIO DOS BOXES LOCALIZADOS 

NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE GURUPI - CEASA GURUPI. 

 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço 

completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, 

através de seu (proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) 

____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 

Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, 

nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail____; 

 

DECLARA para os devidos fins de direito, sob as penas da Lei cabíveis, que até a presente 

data, não esta submetida à penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em 

licitação ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração Pública, assim como não ter 

recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, 

Estadual e Municipal, bem como, de INEXISTIREM FATOS IMPEDITIVOS DE SUA 

HABILITAÇÃO no processo licitatório, objeto da Concorrência Pública no 006/2018, 
promovido pelo Município de Gurupi, Estado do Tocantins, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

 

DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julga suficiente 

para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os 
seus detalhamentos, bem como que se sujeita às condições estipuladas no mesmo. 

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, COOPERATIVISMO 

E MEIO AMBIENTE 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio,  Gurupi - TO, 
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Anexo 6 – Modelo de Declaração  – Concorrência Pública  Nº 006/2018 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 
Processo Administrativo nº 2018.002016 

 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.002016 

OBJETO: PERMISSÃO ONEROSA DE USO À TÍTULO PRECÁRIO DOS BOXES LOCALIZADOS 
NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE GURUPI - CEASA GURUPI. 

 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço 

completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone (xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, 

através de seu (proprietário/sócio administrador/representante legal/procurador) conforme o 

caso, o(a) Sr.(a) ____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento 

de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, 

nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail:________________; 

 

DECLARA para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do presente 

procedimento licitatório que: 

 Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados 

sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessários; 

 Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

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

 Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei Municipal 2.375/2017 e no 
Regulamento de Mercado do CEASA GURUPI, bem como, ao Edital e seus respectivos Anexos da 

presente licitação; 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa.  
  Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 
 

 
 
 
 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 

 



Anexo7 – Modelo de Credenciamento Visita Técnica  – Concorrência Pública  Nº 006/2018 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, COOPERATIVISMO 
E MEIO AMBIENTE 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio,  Gurupi - TO, 

CEP: 77.400-000, telefone: (63) 3301-4336. 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 
Processo Administrativo nº 2018.002016 

 
 

ANEXO VII 
MODELO DE CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 

 
 
 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.002016 

OBJETO: PERMISSÃO ONEROSA DE USO À TÍTULO PRECÁRIO DOS BOXES LOCALIZADOS 

NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE GURUPI - CEASA GURUPI. 

 

 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: 

xxxxxxxxxxxx, através de seu (proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme 

o caso, o(a) Sr.(a) ____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do 

Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail____; 

 

CREDENCIA, a Sr(a)___________________________, nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador(a) do Documento de Identidade – RG nº_________ SSP_____ e do CPF 

nº__________, sob as penas da Lei, para fins de REPRESENTÁ-LA NA VISTORIA TÉCNICA DO 

LOCAL, objeto da Concorrência Pública nº 006/2018, outorgando-lhe poderes para assinar e 
receber documentos relacionados à referida visita em nome desta empresa, dentre outras 

funções pertinentes e necessárias relativas à atividade ora descrita no Termo de Referência e 

demais anexos do Edital.  

 

Declaramos, também, estar ciente de que esta empresa responderá, tanto na esfera 

administrativa como na judicial, por todos os atos que venham a ser praticados pelo (a) 

representante ora nomeado (a). 

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração e credenciamento. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 

 
Obs.: Este Credenciamento deve ser elaborado e assinado pelo representante legal da empresa e ser 

apresentado no ato da Visita Técnica no CEASA. Este documento é exemplificativo devendo ser 
apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 

 



Anexo 8 – Modelo de Termo de Renúncia  – Concorrência Pública  Nº 006/2018 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, COOPERATIVISMO 

E MEIO AMBIENTE 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio,  Gurupi - TO, 

CEP: 77.400-000, telefone: (63) 3301-4336. 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 
Processo Administrativo nº 2018.002016 

 

ANEXO VIII 
MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA 

 

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.002016 

OBJETO: PERMISSÃO ONEROSA DE USO À TÍTULO PRECÁRIO DOS BOXES LOCALIZADOS 
NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE GURUPI - CEASA GURUPI. 

 

 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: 

xxxxxxxxxxxx, através de seu (proprietário/sócio/representante legal/procurador) 

conforme o caso, o(a) Sr.(a) ____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, 

portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e 

domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, 

e-mail____; 

 

Declara que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou 

os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da 

fase habilitatória e à abertura dos envelopes de proposta de preços dos proponentes habilitados. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 

 
 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa 

licitante. 

 



Anexo 9 – Modelo de Proposta de Preços  – Concorrência Pública  Nº 006/2018 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, COOPERATIVISMO 

E MEIO AMBIENTE 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio,  Gurupi - TO, 

CEP: 77.400-000, telefone: (63) 3301-4336. 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 
Processo Administrativo nº 2018.002016 

 

ANEXO IX 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações. 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.002016 

OBJETO: PERMISSÃO ONEROSA DE USO À TÍTULO PRECÁRIO DOS BOXES LOCALIZADOS 
NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE GURUPI - CEASA GURUPI. 

 

DADOS DA LICITANTE: 

Razão Social completa: 

Endereço: (completo)                              CEP:                            Cidade:               Estado:      

CNPJ nº: 
Inscrição Estadual nº: 

Telefone: (xx)                                             Fax: (xx)                                            e-mail: 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome Completo: 
Nacionalidade:                                                                            Estado Civil: 

Profissão:                                             

CPF nº                                                   Carteira de identidade (nº e órgão expedidor): 

Residência e Domicilio: (completo) 

Telefone: (xx)                                       e-mail:  

 
Apresentamos proposta de preços referente à Concorrência Pública nº 006/2018, 

conforme informações acima, na qual declaramos que examinamos, conhecemos e nos 

submetemos às condições contidas no Edital da referida Concorrência, bem como que verificamos 

todas as especificações nela exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou 

documentos que dela fazem parte.  
 

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer 

forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes 

nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto. 

 

Por fim, declaramos que estamos cientes que ficaremos responsáveis pelo pagamento das 
despesas operacionais sob forma de rateio (IPTU, taxas, licenças, serviços de vigilância e 

segurança, energia elétrica, água e esgoto, ambulância e outros que gravem ou vierem a gravar a 

área permitida), assim como pelo pagamento da mensalidade correspondente à tarifa de 

ocupação. 

 
 

Item Descrição do item Área M² Valor 

Proposto 

 

1 Box 01: Pavilhão Box com área de comercialização  45.88 m²  

2 Box 02: Pavilhão Box com área de comercialização  45.88 m²  

3 Box 03: Pavilhão Box com área de comercialização  45.88 m²  

4 Box 04: Pavilhão Box com área de comercialização  45.88 m²  

 



Anexo 9 – Modelo de Proposta de Preços  – Concorrência Pública  Nº 006/2018 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, COOPERATIVISMO 

E MEIO AMBIENTE 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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CEP: 77.400-000, telefone: (63) 3301-4336. 

 

VALOR TOTAL MENSAL PELA OUTORGA DA PERMISSÃO DE USO (TARIFA DE UTILIZAÇÃO) 

referente aos itens _______________________ : R$ ____________ ( ________________________________ ) 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: ________________ ( ________________________________________________ ) 
 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 

 
 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome 

Cargo na Empresa 
 
 
 
 

Obs.: Este documento é exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa 
licitante e serem observadas as exigências contidas no Edital acerca da elaboração da proposta 
bem como especificidades próprias da empresa licitante. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  



ESTADO DO TOCANTINS 
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Anexo 10 – Modelo de Declaração  – Concorrência Pública  Nº 006/2018 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 
Processo Administrativo nº 2018.002016 

 

ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO PRÓPRIA 
 

 

 

À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.002016 

OBJETO: PERMISSÃO ONEROSA DE USO À TÍTULO PRECÁRIO DOS BOXES LOCALIZADOS 
NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE GURUPI - CEASA GURUPI. 

 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: 

xxxxxxxxxxxx, através de seu (proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme 

o caso, o(a) Sr.(a) ____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do 

Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail____; 

 

DECLARA para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação na 

Concorrência Pública nº 006/2018, que NÃO REALIZOU A VISTORIA DO LOCAL onde serão 

realizados os serviços, objeto da referida licitação, no entanto, DECLARA que tem plena ciência 

da localização, condições, características e complexidades técnicas e locais que envolvem a 

execução do objeto e elaboração da proposta de preços a ser apresentada na sessão, 

comprometendo-se que, se vencedora, executará o objeto do referido Processo conforme 

descreve o Termo de Referência, Edital, seus anexos e subanexos. 

 

DECLARA, por fim, ciência de que não caberá da nossa parte, posteriormente qualquer 

alegação de desconhecimento acerca da execução do objeto. Assumimos exclusiva 

responsabilidade, em razão da ocorrência de eventuais prejuízos decorrentes da omissão na 

verificação do local.  

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 
 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 
Processo Administrativo nº 2018.002016 

 

ANEXO XI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 COM O MUNICÍPIO DE GURUPI-TO 
 

 

À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.002016 
OBJETO: PERMISSÃO ONEROSA DE USO À TÍTULO PRECÁRIO DOS BOXES LOCALIZADOS 

NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE GURUPI - CEASA GURUPI. 

 

 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: 

xxxxxxxxxxxx, através de seu (proprietário/sócio administrador/representante 

legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) ____________________, nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente 

e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, 

e-mail:________________; 

 

DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação na 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 006/2018, sob as penalidades da lei, que os diretores, 

responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou 

administrativo, sócios e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos 

representantes, não mantém vínculo empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GURUPI – TO, QUALQUER UMA DE SUAS SECRETARIAS E/OU ÓRGÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.  

 

DECLARA, ainda, que não possui em seu quadro societário qualquer servidor 

público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, do 

Município de Gurupi/TO; 

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
Obs.: Este documento deve ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO XII 

MODELO DE INDICAÇÃO DE PREPOSTO 
 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações. 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.002016 

OBJETO: PERMISSÃO ONEROSA DE USO À TÍTULO PRECÁRIO DOS BOXES LOCALIZADOS 

NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE GURUPI - CEASA GURUPI. 
 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: 

xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) 

_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento 

de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço 

completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail____; 

 

Na qualidade de CONTRATADA, vem por meio desta, INDICAR COMO PREPOSTO 

o Sr. Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do 

Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail____, 

conforme exige o item 16.1.6. do Edital, oriundo de realização de licitação pública na 

modalidade Concorrência Pública nº 006/2018. 

 

Declaramos que o referido profissional é qualificado para tal ato, podendo 

representar esta Empresa perante a Permitente, possuindo o conhecimento e a capacidade 

profissional necessária para responder pela Permissionária, tendo autonomia e autoridade 

para resolver qualquer assunto relacionado ao Contrato de Permissão, acompanhar e 

fiscalizar a execução dos serviços, devendo este Preposto responder por todos os assuntos 

relativos ao contrato supra mencionado. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO XIII 
COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.002016 

OBJETO: PERMISSÃO ONEROSA DE USO À TÍTULO PRECÁRIO DOS BOXES LOCALIZADOS 

NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE GURUPI - CEASA GURUPI. 
 

 

 
DECLARAMOS para os devidos fins que, adquirimos o Edital, os Anexos e 

Subanexos referentes à Licitação Pública acima identificada, bem como, outras 
informações pertinentes contidas no Processo Licitatório nº 2018.002016, referentes 
ao certame. 

 
Por ser verdade, firmamos o presente para que surta seus legais efeitos. 

 

 

 

 
______________________, ____ de _________  de  2018. 

 

     

 

 

______________________________________________________ 
(Nome e Assinatura do Representante da empresa) 

 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO* 

*dispensados somente os dados que já constarem no carimbo 

 

 

 

NOME/RAZÃO SOCIAL DO(A) LICITANTE: 

 

CNPJ/CPF:  

ENDEREÇO:  

  

TEL/FAX:  

E-MAIL:  

 
 Solicitamos que a empresa entregue deste formulário, devidamente preenchido na Sala da Comissão de 

Licitações ou que envie via e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br. 

 A não remessa deste protocolo exime a CPL da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações 

ocorridas acerca do Instrumento Convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não 
cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

 Recomendamos ainda, consultas à página eletrônica www.gurupi.to.gov.br na aba de licitações, para 

ciência de eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do Processo Licitatório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço Reservado para Carimbo do CNPJ da Empresa 

http://www.gurupi.to.gov.br/
mailto:cplgurupi@hotmail.com

