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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº01 /2021 

PROCESSO N.º 01/2021 

 

CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO - BOX/LOJA DISPONÍVEL NO TCI - 
TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO 

VAREJISTA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA 

 

A CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA, por meio de 
seu presidente Nilson Roberto de Barros Carneiro    autoridade competente, no uso de suas 
atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, conforme dispõe a Lei nº 
8.666/1993, suas alterações e a Lei 14.133/2021, que fará realizar, Processo Licitatório na 
modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR VALOR DO ALUGUEL, 
nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Estará recebendo os envelopes da 
documentação e da proposta até às 15h00, do dia 12/07/2021, na sede da autarquia, sito à Av. 
Bento de Abre, nº 1172 e neste mesmo dia e local, às 15h10, realizará abertura dos envelopes. 

 

1. DO OBJETO 

 1.1 O objeto da presente licitação é a CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO 
FÍSICO - BOX/LOJA DISPONÍVEL NO TCI - TERMINAL CENTRAL DE 
INTEGRAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO 
VAREJISTA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA, conforme 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. Sendo: 

Box 2 - contendo 94,45m² total e compondo esse total de 18,00 m² área para estoque mais 
área de banheiros, masculino e feminino independentes, piso frio, laje de forro, instalação 
elétrica para iluminação e instalação hidráulica para filtro e pia. Fechamento frontal de vidro 
temperado translúcida. 

Box 10 - contendo 62,39m² de área construída, piso frio, iluminação de calhas e lâmpadas tipo 
fluorescentes de led, dotada de banheiro independente masculino e feminino com acesso a 
pessoas com necessidades especiais, instalações de água fria e iluminação natural. 
Fechamento em vidro temperado e porta de acesso do mesmo material. 

 1.2.O valor mensal fixado para pagamento, pela cessionária à cedente, a título de 
indenização pecuniária (aluguel) pela cessão de uso das áreas supracitadas, forma de reajuste 
e período da referida cessão, estarão descritos no  Termo de Referência, Anexo I,  
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2. DA PARTICIPAÇÃO  

 Poderão participar desta Licitação todos os interessados que atenderem as exigências 
constantes deste Edital e seus Anexos, em especial o Termo de Referência (Anexo I). 

 Não será admitida nesta licitação participação de empresas: 

a) Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação; 

b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou 
que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 

c) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre 
si, qualquer que seja sua forma de constituição; 

d) Estrangeiras que não funcionem no País. 

e) Tenham em seu quadro funcional, servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao 
órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou 
responsável técnico. 

 

3. DO PROCEDIMENTO 

3.1 Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão Permanente de Licitações e serão 
processados em sessão única com as seguintes etapas: 

3.1.1. Recebimento das credenciais dos licitantes: documento de identificação (Carteira de 
Identidade e, se for o caso, Procuração) ou Ato Constitutivo de pessoa jurídica e sua 
representação legal. 

3.1.2.  Recebimento até o horário previsto, dos seguintes envelopes:  

3.1.2.1. ENVELOPE nº 01 – Lacrado e identificado com o título HABILITAÇÃO, além 
do número desta Concorrência, Identificação e CNPJ do Concorrente. 

3.1.2.2. ENVELOPE nº 02 – Lacrado e identificado com o título PROPOSTA, 
preenchida e subscrita de acordo com o Anexo V. 

 

4.  DA HABILITAÇÃO 

4.1. Para fins de habilitação os interessados deverão apresentar a seguinte 
documentação: 

a - Registro Comercial ou contrato social em vigor, devidamente registrado; 
b - Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte (CNPJ); 
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c - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal; 
d - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
e - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal; 
f - Prova de Regularidade com o FGTS; 
g – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
h – Declaração que não contrata menores (art. 7º, inciso XXXIII da CF); 
i – Certidão Negativa de Protestos da Comarca sede da Empresa; 
j - Certidão negativa de falência e/ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 
k - Declaração da licitante, de que visitou o imóvel objeto da licitação, que está ciente do 
estado em que se encontra atualmente a edificação, que está ciente dos investimentos que 
deverá realizar para permitir a utilização do imóvel, declarando estar ciente de que estes 
investimentos não serão ressarcidos por ocasião do fim ou rescisão do contrato oriundo do 
presente procedimento. 
 

5.  DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE 
PREÇOS. 

5.1. A documentação necessária para habilitação dos licitantes é a constante nos itens 3.1. 

5.1.1 Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em original, ou por 
qualquer processo de cópia, neste caso, autenticada por tabelião competente ou servidor da 
administração, conforme preceituado no artigo 32 da Lei 8.666/93. 

5.1.2 Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas. 

5.1.3 A documentação a que se refere o item 4.1 conterá na parte externa as seguintes 
indicações: 

ENVELOPE N°. 01 

 

“HABILITAÇÃO” 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 01/2021 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.: 01/2021 

OBJETO: CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO – BOX/LOJA DISPONÍVEL 
NO TCI - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE 

COMÉRCIO VAREJISTA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ 
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 5.1.4  A proposta de preços (Anexo V) deverá ser apresentada em uma via, digitada, 
sem rasuras, entrelinhas ou emendas, com clareza e objetividade, estando dentro de envelope 
opaco e fechado, de forma a não permitir sua violação, sendo datada e assinada por 
representante da empresa proponente com poderes para tanto, e dela devem constar: 

 5.1.5 Os dados cadastrais da Licitante (razão social, CNPJ, endereço completo, 
incluindo o CEP, número de telefone e e-mail; 

 5.1.6 Os dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato (nome 
completo, endereço residencial, CPF, RG, Cargo/Função e e-mail, se houver); 

 5.1.7 O valor da proposta (constante no Quadro do Anexo I deste edital), sendo 
considerado apenas duas casas decimais após a vírgula; 

 5.1.8 Em hipótese alguma serão consideradas as “propostas” apresentadas após a data 
e horário aprazado, mesmo se remetidas ou expedidas antes da data de abertura da licitação, 
bem como as que contrariarem os demais requisitos deste edital. 

5.1.9  O Envelope de apresentação da proposta deverá conter na parte externa as 
seguintes indicações: 

ENVELOPE N°. 02 

 

“PROPOSTA” 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 01/2021 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.: 01/2021 

OBJETO: CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO – BOX/LOJA DISPONÍVEL 
NO TCI - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE 

COMÉRCIO VAREJISTA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ 

5.2 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar 
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora 
antes da abertura da sessão pública. 

 5.2.1 Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro 
único, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 
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À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CTA- CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE 
ARARAQUARA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2021 

 

OBJETO: CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO – BOX/LOJA DISPONÍVEL NO 
TCI - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE 

COMÉRCIO VAREJISTA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ: 

NÃO ABRIR ANTES DE: 12/07/2021 ÀS 15h10  

5.3  Os envelopes que não forem entregues nas condições acima  
estipuladas não gerarão efeitos como proposta. 

5.4  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 
às sanções previstas neste edital. 

 

6. DAS CONDIÇÕES ECONOMICO-FINANCEIRAS. 

6.1 Do Pagamento: 

6.1.1 O pagamento do valor apresentado na proposta para a concessão é à vista, sendo 
efetuado mensalmente a partir do momento que o certame estiver homologado.   

6.1.2 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional. 

 

7. DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS. 

7.1 Na data, horário e local indicados neste Edital, a Comissão de Licitação receberá os 
envelopes contendo a documentação e as propostas. 

7.2 Após o presidente da Comissão ter declarado estar encerrado o prazo para 
recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito, inclusive documentos não 
apresentados de acordo com o Edital ou substituição dos mesmos. 

7.3 Os documentos retirados do envelope, serão rubricados por todos os membros da 
comissão de licitação, facultando-se aos interessados o exame dos mesmos. 

7.4 Caso a Comissão de Licitação julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá 
suspender a reunião, afim de que tenha melhores condições de analisar os documentos 
apresentados, marcando nova reunião, ocasião em que será apresentado o resultado da 
habilitação. 
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7.5 Julgada a habilitação, somente serão abertas as propostas de preços que tenham 
satisfeito as exigências contidas no item “3” deste edital, após prazo recursal, ou 
desistência expressa, ou após julgamento dos recursos interpostos. 

7.6 Abertos os envelopes das propostas, os respectivos documentos serão rubricados por 
todos os membros da comissão e facultativamente, pelos representantes dos 
participantes presentes na sessão. 

7.7 Caso a comissão de Licitação julgue necessário, a seu critério exclusivo, poderá 
suspender a reunião, efetuando o julgamento das propostas, sem a presença dos 
participantes. 

7.8 O não comparecimento de qualquer dos representantes não impedirá a efetivação da 
reunião de abertura das propostas de preços, não cabendo aos ausentes o direito de 
qualquer reclamação, salvo recurso no prazo legal. 

 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 

8.1 Será considerado vencedor da licitação a empresa proponente que apresentar maior 
preço pela cessão de uso. 

8.1.1 Verificado a igualdade de condições entre duas ou mais propostas, será 
considerado como critério de desempate, o sorteio. 

8.1.2 Os itens apresentados com valor zero na proposta, automaticamente serão 
considerados como não cotados pelo licitante; 

 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1 Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

9.1.1 Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação do ato ou da lavratura da 
ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação de licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) rescisão do contrato,  

e) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária e multa; 

9.1.2 Representação, no prazo de 5(cinco) dias úteis da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação ou contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 
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9.1.3 O recurso previsto no item 7.1.1 letra "a" e "b" terá efeito suspensivo os demais 
recursos terão efeito devolutivo. 

9.1.4 O recurso será dirigido á autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de cinco dias úteis, ou nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 5(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob 
pena de responsabilidade. 

9.1.5 Os recursos previstos neste edital deverão observar os seguintes requisitos: 

a) Ser datilografado e devidamente fundamentado 

9.1.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará e adjudicará procedimento licitatório. 

 

11.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 Os investimentos feitos pelos licitantes no imóvel, para deixá-los em condições de 
uso, assim como os investimentos feitos para adaptá-lo as condições de uso conforme a 
finalidade que será a ele dada pelo licitante, não serão restituídos pela Autarquia as 
licitantes ao final do prazo da cessão, devendo os imóveis serem entregues em iguais ou 
melhores condições em que foram recebidos, não sendo ainda indenizadas quaisquer 
benfeitorias edificadas nos imóveis, sendo elas úteis ou necessárias, declarando os 
licitantes que estão cientes da presente condição. 

11.2 Os acréscimos de benfeitorias no imóvel cedido, só poderão ocorrer mediante 
prévia autorização da autarquia. 

11.3 A CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA reserva-se o 
direito de anular ou revogar a presente licitação, antes da assinatura do contrato, sem 
que caiba reclamação ou pedido de indenização pela proponente. 

11.4 O licitante adjudicado do objeto do presente edital, assinará contrato com a 
Controladoria nos termos da minuta integrante do presente processo, no prazo de até 5 
dias. 

11.5 As proponentes assumem todos os custos de elaboração e apresentação de suas 
propostas. 
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11.6 As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação. 

11.7 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.  

11.8 As concessões reais de uso - direito real resolúvel – condicionam-se, durante a 
vigência dos contratos respectivos, ao estrito cumprimento das obrigações a que se 
sujeitarão os concessionários, previstas neste Edital e nos seus anexos específicos, sob 
pena de rescisão dos instrumentos e de reversão da posse dos imóveis a  Controladoria. 

11.9 As concessões não se aperfeiçoarão com o pagamento do preço de outorga pelas 
empresas vencedoras e com a assinatura dos contratos respectivos, mas, apenas se 
manterão válidas e vigentes se e enquanto atendidas as condições e obrigações indicadas 
neste instrumento e em seus anexos. 

11.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

11.11 As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pela Presidente da Comissão de Licitação, sob 
pena de desclassificação/inabilitação. 

11.12 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento. 

11.13 O Edital encontra-se disponível para retirada no Site: www.ctaonline.com.br, 
cujas informações poderão ser obtidas pelo telefone: (16) 3303-7281, ou pessoalmente, 
em dias úteis, no horário de expediente. 

11.14 Recomenda-se às licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 15 
(quinze) minutos do horário previsto para a entrega dos envelopes n.º 01 e 02 e da 
documentação de Credenciamento. 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

12.1 A forma de pagamento, as obrigações da Cedente e da Cessionária e as possíveis sanções 
administrativas estão estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I). 

12.2 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 
será o local da realização do certame, ou seja, o foro da Comarca de Araraquara/SP. 

12.3 Constituem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 

 a) Anexo I – Termo de Referência; 

 b) Anexo II – Termo de Cessão; 



 
 

Av. Bento de Abreu, 1172 • Jd Primavera • Cep 14802-396 • Araraquara-SP  
Fone (16) 3303 7367 • ctaonline.com.br 

 

 c) Anexo III – Declaração de Ciência de Inexistência de fatos 
supervenientes; 

 d) Anexo IV – Declaração de ME/EPP; 

 e) Anexo V – Modelo de Proposta de Preços/Comercial; 

            f) Anexo VI – Protocolo de Realização de Vistoria 

d) Anexo VII - Fotos  

 h) Anexo VIII – Atestado de Vistoria. 

 

 

Araraquara, 08 de Junho de 2021. 

 

 

 

 

CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA 

NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO 

Diretor Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


