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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADES 
 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1697/2014 CONCORRÊNCIA Nº 005/2014 

Objeto: Concessão de Uso para Exploração da área de lazer denominada Parque 

Municipal Hidrocamping, imóvel com área de 47.600 m², registrado na 
matrícula sob n. 16.338 do ORI de Pinhalzinho, localizada Linha Santo Afonso, 

neste Município de Saudades. 

Nome/Razão Social: 

 

CNPJ/CPF: 

 

I.E. 

 

Cidade: 

 

Estado: 

 

CEP: 

 

Telefone: Fax: E-mail: 

Pessoa para contato: 

Recebi através do acesso à página www.saudades.sc.gov.br nesta data, cópia do instrumento 

convocatório da licitação acima identificada. 

Local: 

 

Data: ___/___/2014. 

 

 

Nome Responsável pelas informações: 

 

 
Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Saudades e essa Empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital supra, à 
Equipe Pregoeira, por via postal, pelo fax (xx49) 3334 -0127 ou pelo e-mail 
compras@saudades.sc.gov.br . O não encaminhamento do recibo exime o Pregoeiro e 
Equipe de Apoio da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 
convocatório como de quaisquer informações adicionais.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.saudades.sc.gov.br/
mailto:compras@saudades.sc.gov.br
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADES 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1697/2014. 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2014. 

 
Município de Saudades, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito 
Municipal, comunica aos interessados que se encontra aberto até às 

09h00min do dia 02 de dezembro de 2014, no Setor de Compras e 
Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua Castro Alves, n. 279, neste 
Município de Saudades/SC, o Edital de Concorrência Pública para 

Concessão de Uso objetivando a exploração da área de lazer denominada 
Parque Municipal Hidrocamping, localizada Linha Santo Afonso, neste 

município de Saudades, tipo maior lance ofertado. 
 
O Processo Licitatório reger-se-á pelos termos da Lei Federal 8.666/93 e 

alterações. 
As propostas serão recebidas mediante protocolo, no setor de compras e 

licitações, no horário de expediente, encerrando-se o prazo às 09h00min do 
dia 02 de dezembro de 2014. 
 

1 – DO OBJETO 
 
1.1 – A presente concorrência pública visa outorgar Concessão de Uso para a 

Exploração da área de lazer denominada Parque Municipal Hidrocamping, 
imóvel com área de 47.600 m², registrado na matrícula sob n. 16.338 do ORI 

de Pinhalzinho, localizada Linha Santo Afonso, neste Município de Saudades, 
assim como a manutenção de todo o mobiliário, área de lazer, e outras 
atividades inerentes a este complexo, conforme anexo II. 

 
1.2 – A presente concessão terá os seguintes encargos e/ou obrigações ao 

concessionário: 
1.2.1 – Horário de acesso ao complexo, funcionamento do bar ao público e 
sonorizações diversas, com início a partir das 06h00min e encerramento às 

23h00min de cada dia; 
1.2.2 – Manutenção e limpeza nas áreas de circulação; 
1.2.3 – Limpeza diária de todo o complexo (com atenção especial aos 

banheiros); 
1.2.4 – Fornecimento de material de consumo, limpeza e higiene para atender 

os subitens 1.2.2 e 1.2.3; 
1.2.5 – Pagamento mensal ao município consoante o previsto no item 4.2; 
1.2.6 – Controle dos gastos de água e energia elétrica; 

1.2.7 – Respeitar as normas da Vigilância Sanitária e as exigências do Corpo 
de Bombeiros; 
1.2.8 – Não danificar nem permitir que sejam danificadas as arborizações 

existentes no complexo (ex.; cortes, pregos, etc...); 
1.2.9 – Manter e preservar todos os bens disponibilizados pelo município, 

com devolução nas mesmas condições recebidas; 
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1.3 – O prazo de outorga da Concessão de Uso para exploração de que trata 
este Edital, será de 01 (um) ano, a contar da assinatura do Contrato de 

Concessão, podendo ser renovado anualmente, por mais 48 (quarenta e oito) 
meses.  
 

2 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
2.1 – A participação do licitante no processo dar-se-á pela apresentação até a 

hora definida neste Edital, de 02 (dois) envelopes opacos, colados, cada um 
deles contendo a identificação do proponente, trazendo na sua parte 

fronteiriça a seguinte identificação: 
 
2.1.1. No envelope Nº. 01: 

 
À 

REFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADES 
Edital de Concorrência Pública Nº 005/2014 
HABILITACAO 

Identificação do licitante: _______________________________ 
 
2.1.2. No envelope Nº. 02: 

 
À 

REFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADES 
Edital de Concorrência Pública Nº 005/2014 
PROPOSTA DE PRECOS 

Identificação do Licitante:_______________________________ 
 

3 – DA HABILITAÇÃO 
3.1 – O Proponente deverá apresentar no envelope Nº 01, relativo à 
HABILITACAO, em 01 (uma) via, os seguintes documentos: 

 
3.1.1.Quanto a HABILITACAO JURÍDICA: 
 

3.1.1.1.Pessoa Física: cédula de identidade. 
3.1.1.2.Pessoas Jurídica: registro comercial, no caso de empresa individual 

ou 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 documento de eleição de seus 

administradores. 
 
3.1.2.Quanto a REGULARIDADE FISCAL: 

 
3.1.2.1.Pessoa Física: prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas e 

Certidão de Negativa de Débitos Municipais; 
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3.1.2.2. Pessoa Jurídica: prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas; 

3.1.2.3. Pessoa Jurídica: Prova de regularidade para com a Fazenda 
Municipal, Estadual, Federal, FGTS, INSS e CNDT do domicílio ou sede do 
licitante ou outra equivalente, na forma da lei. 

3.1.3. Comprovação de aptidão e experiência para o desempenho das 
atividades especificadas neste Edital, pertinente e compatível com o 
ramo de negócio, mediante apresentação de atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado. 
3.1.4. Todas as certidões ou provas solicitadas devem ter validade na data 

prevista para o recebimento da documentação e da proposta e quando não 
forem juntados os originais, as cópias deverão estar devidamente 
autenticadas por Tabelião de Notas. 

A autenticação poderá ser feita também por servidor público da Prefeitura 
Municipal desde que apresentados os originais. 

3.1.5. O licitante deverá anexar junto à documentação de habilitação, 
declaração de que tomou conhecimento dos termos da Minuta do 
instrumento de contrato, representado pelo Anexo I deste Edital, e que com 

ele concorda. 
 
4 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1 – No envelope relativo à Proposta de Preço, o licitante deverá 
apresentar em 02 (duas) vias datilografadas em linguagem clara, sem 

emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datadas e 
assinadas, inclusive eventuais anexos, em moeda corrente, o preço global 
ofertado pela outorga, no que tange a presente concessão, observado o valor 

mínimo estabelecido no item 4.2 deste Edital. 
4.2 – A Remuneração oferecida ao Município deverá observar o valor 

mínimo de R$ 100,00 (cem reais). 
 
5 – DA HABILITAÇÃO E DO JULGAMENTO 

5.1 – A abertura dos envelopes relativos à Habilitação se dará as 09:00 
horas do dia 02 de dezembro de 2014, na sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal, na presença de no máximo 02 (dois) representantes de cada 

participante, obedecendo-se a seguinte rotina: 
5.1.1 – Abrir-se-ão os envelopes relativos à habilitação, cujos papéis dele 

constantes, serão analisados e rubricados pelos membros da Comissão, que 
em seguida os colocarão à disposição de todos os participantes ou seus 
representantes, que também deverão rubricá-los. 

5.1.2 – Abertos os envelopes relativos à habilitação, o presidente dos 
trabalhos indagará de todos os representantes dos licitantes, do interesse de 
eventuais recursos contra os documentos apresentados no envelope nº 01. 

Caso houver recurso, a reunião será suspensa, abrindo-se o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para que seja julgado. 
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Caso não haja interesse na apresentação de impugnações e conseqüentes 
recursos em relação à mesma, será lavrado em ata a manifestação expressa 

de renúncia ao interesse recursal, com a assinatura de todos os licitantes, e 
passar-se-á a fase seguinte. 
5.1.3 – Cumprida esta fase, serão declarados os licitantes habilitados, e 

abertos os envelopes relativos à proposta de preço, cujos documentos serão 
rubricados pelos membros da Comissão de Licitações, bem como pelos 
representantes dos licitantes presentes. 

5.1.4 – Para o julgamento das propostas, será considerado vencedor o maior 
lance pela remuneração oferecida ao subitem 4.2; 

5.1.5 – De todos os procedimentos e decisões tomadas será lavrada ata, 
encerrando-se em seguida a reunião, tendo a Comissão o prazo de até 05 
(cinco) dias úteis para divulgar o nome do vencedor. 

 
6 – DAS IMPUGNAÇÕES, DOS RECURSOS E DE SEUS PRAZOS 

6.1 – Os prazos de impugnações ou recursos obedecerão ao que dispõe a Lei 
Nº 8.666/93 (artigos 41 e 109) e seus respectivos parágrafos. 
 

7 – DA VIGÊNCIA 
A vencedora terá 60 (sessenta) dias a partir da adjudicação para apresentar 
documentação de empresa regularmente constituída, não apresentando esta 

documentação no prazo estabelecido, decairá o direito à contratação 
representada pelo Anexo I deste Edital. 

 
8 – DAS SANÇÕES 
O descumprimento por parte do licitante vencedor de qualquer das cláusulas 

deste Edital ou do Contrato de Concessão que o integra, implicará numa 
multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, além 

da responsabilidade civil que advir da irregularidade por perdas e danos, 
bem como a suspensão temporária de participar em licitações e impedimento 
de contratar com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e 

declaração de inidoneidade. 
 
9 – DA REVOGAÇÃO 

9.1 – Estará sempre ressalvado à Prefeitura, antes da assinatura do Contrato 
de Concessão relativo ao objeto da presente licitação, o direito de por 

despacho motivado, de que dará ciência aos licitantes, revogar ou anular esta 
licitação, sem que caiba o direito a reclamação ou pedido de indenização por 
parte dos participantes. 

9.2 – Fica também ressalvado ao MUNICIPIO o direito de revogar a presente 
licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, hipótese em que não terá direito o licitante 

vencedor de receber qualquer indenização ou reparação, salvo pelos serviços 
ou materiais efetivamente já aplicados. 
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10 – DA RESCISÃO 
10.1 – O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, por iniciativa do 

MUNICÍPIO, atendida sempre a conveniência administrativa e financeira, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba 
ao licitante vencedor qualquer espécie de indenização. 

10.2 – A critério do MUNICIPIO, caberá ainda rescisão do contrato, quando o 
licitante vencedor: 
10.2.1 – Não cumprir qualquer das obrigações constantes, neste Edital e no 

incluso Contrato de Concessão de Uso; 
10.2.2 – Transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem 

prévia e expressa autorização do MUNICIPIO; 
10.2.3 – Entrar em concordata ou falência resultando no inadimplemento 
das obrigações constantes desse instrumento e no Edital que o originou; 

10.3 – Ocorrendo à rescisão prevista na cláusula anterior, subitem 10.2.1, 
10.2.2 e 10.2.3, o licitante vencedor responderá por perdas e danos. 

10.4 – O presente instrumento poderá ser rescindido também por mútuo 
consenso das partes. 
 

11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 – A participação no presente processo licitatório implica na aceitação 
integral dos termos do Edital e da minuta do contrato constante do Anexo I, 

que a este se integra para todos os fins de direito. 
11.2 – Qualquer informação adicional poderá ser obtida no Setor de Compras 

e Licitações, no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Saudades. 
Anexo I – Minuta de Contrato; 
Anexo II - Atividades do complexo e relação de bens 

Anexo III – Modelo sugestivo de proposta. 
 

Saudades, 27 de outubro de 2014. 
 
 

 
DANIEL KOTHE 
Prefeito Municipal 
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 ANEXO I  
MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO 

 
(Edital de Concorrência Pública Nº ......... /2014) 
 

Pelo presente contrato, lavrado aos.........dias do mês de............. de 2014 e 
atendendo ao que consta do Edital de Concorrência Pública nº ......./2014, o 
Município de Saudades, SC, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ/MF n.83.021.881/0001-54, com sede à Rua Castro Alves, 
n. 279, neste Município,  representado neste ato pelo Prefeito Municipal 

DANIEL KOTHE, doravante denominado simplesmente CONCEDENTE, 
Outorga Concessão de Uso para a Exploração da área de lazer denominada 
Parque Municipal Hidrocamping, localizada Linha Santo Afonso, neste 

município de Saudades, pelo valor mensal de R$ _____ (xx), globalizando R$ 
_____ (xx), para o prazo de 12 (doze) meses, para a empresa ______ 

(qualificação), doravante denominado de CONCESSIONÁRIO, neste ato 
representado por seu titular, Sr. ......................... (qualificação), o qual reger-
se-á sob as cláusulas e condições seguintes: 

 
1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 – O objeto do presente termo é a Outorga de Concessão de Uso para a 

Exploração da área de lazer denominada Parque Municipal Hidrocamping, 
consistente da área de 47.600m², registrada na matrícula sob n. 16.338 do 

ORI de Pinhalzinho, localizada Linha Santo Afonso, neste Município de 
Saudades, assim como a manutenção de todo o mobiliário, e outras 
atividades inerentes a este complexo descritos no anexo II. 

 
2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

2.1 – O prazo de outorga da presente Concessão é de 01 (um) ano, a contar 
da data de assinatura do presente instrumento, renovável por iguais 
períodos, até o limite total de 60 (sessenta) meses. 

 
3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
3.1 – O CONCESSIONÁRIO, pagará à CONCEDENTE, a título da presente 

concessão, o valor de R$ .....................(xxx), mensalmente, cujo pagamento 
deverá ocorrer até o dia 10 de cada mês subseqüente ao de referência, 

através de documento próprio de arrecadação municipal. 
3.2 – Os valores serão reajustados de conformidade com a variação que vier a 
sofrer o INPC, ou outro índice que venha substituí-la, sempre a cada 

renovação anual. 
3.3 – Os pagamentos realizados após data do item 3.1 pelo 
CONCESIONÁRIO, sofrerão, além da correção monetária (pelo índice acima 

mencionado), multa moratória de 2% (dois por cento), acrescidos de juros 
legais de 1% (um por cento) ao mês; 
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4 – CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 
O CONCESSIONÁRIO pelo presente instrumento obriga-se a: 

a) Respeitar a área objeto da presente concessão e utilizá-la rigorosamente na 
atividade acima mencionada e declinada no Edital que o originou; 
b) Prestar manutenção permanente na área objeto da outorga, área de 

circulação que integram o espaço descrito na planta antes mencionada, 
correndo por sua conta todas as despesas com material de consumo, de 
limpeza, higiene e conservação. 

c) Limpeza diária de todo o complexo, incluindo por sua conta todo o material 
aplicado, conforme planta em anexo. 

d) Pagar todas as despesas, taxas, alvarás, emolumentos ou tributos em 
geral, decorrentes da exploração da atividade comercial desenvolvida; 
e) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários e quaisquer outros incidentes ou decorrentes da 
presente concessão e da atividade nela inserida; 

f) Pagar mensalmente à CONCEDENTE o valor estipulado na cláusula 
terceira deste contrato, sujeitando-se ao seu prazo de vencimento, correção 
monetária, juros, multa e forma de reajustamento ali mencionada; 

g) Não promover quaisquer alterações (acréscimos ou supressões) ou 
benfeitorias na área objeto da presente outorga, sem a devida autorização da 
CONCEDENTE; 

h) Instalar às suas expensas, todos os equipamentos, móveis ou utensílios 
necessários à exploração de sua atividade comercial, os quais, ao final da 

presente concessão, deverá ser pelo mesmo retirado do local, sem qualquer 
ônus à CONCEDENTE; 
i) Responsabilizar-se junto à CONCEDENTE por quaisquer danos 

ocasionados ao patrimônio público, quando da instalação ou retirada dos 
equipamentos necessários à exploração da atividade comercial desenvolvida; 

j) Assegurar à CONCEDENTE, por seus servidores ou prepostos, livre acesso 
para fiscalização da atividade comercial desenvolvida e, bem assim, do 
cumprimento das condições ora pactuadas; 

l) Não ceder nem transferir a terceiros os direitos de administração e locação 
dos espaços definidos no objeto deste contrato; 
m) Respeitar todas as normas urbanísticas e de posturas da CONCEDENTE; 

n) Não vender e nem permitir o consumo de bebidas alcoólicas por menores 
de 18 (dezoito) anos, nas dependências do Parque Municipal Hidrocamping, 

sob pena de motivar a rescisão do presente contrato; 
o) O Concessionário vencedor deverá respeitar o horário de acessos ao 
complexo, funcionamento do bar ao público e sonorizações diversas, com 

início a partir das 06h00min e encerramento às 23h00min de cada dia; 
p) O Concessionário vencedor deverá assinar um termo se enquadrando 
aos requisitos estabelecidos pela Concedente para o funcionamento do 

local. 
q) Respeitar as normas da Vigilância Sanitária e as exigências do Corpo de 

Bombeiros; 



  

____________________________________________________________________ 
Rua Castro Alves, 279 – CEP: 89.868-000 – Saudades, Santa Catarina. 
Fone/Fax: (49) 3334-0127 – CNPJ: 83.021.881/0001-54 
Site: www.saudades.sc.gov.br – E-mail: compras@saudades.sc.gov.br 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADES 
 

r) Não danificar nem permitir que sejam danificadas as arborizações 
existentes no complexo (ex.; cortes, pregos, etc...); 

s) Manter e/ou preservar todos os bens disponibilizados pelo município, com 
devolução nas mesmas condições recebidas; 
 

5 – CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 
 
A CONCEDENTE pelo instrumento obriga-se a: 

 
a) Entregar ao CONCESSIONÁRIO o objeto desse contrato em perfeitas 

condições para o uso constante do Edital que o originou; 
b) Fiscalizar as condições de exploração, higiene, limpeza e conservação da 
área objeto da presente concessão, incluída todas as responsabilidades, 

notificando o CONCESSIONÁRIO de qualquer irregularidade. 
 

6 – CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 
 
6.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido unilateralmente pela 

CONCEDENTE, sempre que atendida a conveniência administrativa e 
financeira, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem 
que caiba ao CONCESSIONÁRIO qualquer espécie de indenização. 

6.2 – Caberá ainda, a critério da CONCEDENTE, a rescisão do contrato, 
quando o CONCESSIONÁRIO: 

a) Não cumprir quaisquer das obrigações constantes desse contrato e do 
Edital que o originou; 
b) Ceder ou transferir a terceiros os direitos de administração e locação dos 

espaços definidos no objeto deste contrato, sem anuência formalizada pela 
CONCEDENTE; 

c) Entrar em concordata ou falência, ou em qualquer outro ato que resulte no 
inadimplemento das obrigações aqui assumidas e no Edital que o originou; 
6.2.2 – Ocorrendo à rescisão nos termos acima mencionados (6.2, letras, "a", 

"b" e "c") o CONCESSIONÁRIO responderá por perdas e danos; 
6.3 – O presente instrumento também poderá ser rescindido por mútuo 
consenso das partes, sempre justificando os motivos. 

 
7 – CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

 
7.1 – O descumprimento por parte do CONCESSIONÁRIO de qualquer das 
cláusulas deste contrato implicará na suspensão temporária de participar de 

licitações pelo prazo não superior a 02 (dois) anos e declaração de 
inidoneidade. 
 

E, por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente 
instrumento, em quatro vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo nomeadas, a tudo presentes, para que, fazendo parte 
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integrante do Edital de Concorrência Pública Nº 005/2014, produza seus 
jurídicos e legais efeitos. 

 
 
 

MUNICÍPIO DE SAUDADES,  
 
 

 
 

 
 
 

 
CONCEDENTE     CONCESSIONÁRIO 

 
 
 

 
Testemunhas: 
 

 
 

 ______________________________ 
______________________________ 
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ANEXO II 
 

Atividades do complexo e relação de bens 
 
 

1 – Atividades a serem exploradas no complexo: 
a) Bar; 
b) Piscinas; 

  
2- Bens disponibilizados pelo município: 

a) Uma área de terra, denominada de Parte dos Lotes Rurais n. 224, 
225, 230 com área total de 47.600m², registrado na matricula n. 
16.338 do Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Pinhalzinho, 

com benfeitorias, situada na Linha Santo Afonso, Interior, 
município de Saudades/SC; 

b) Cercamento de área onde estão as piscinas, com mourões de 
concreto com altura de 2,50 metros , fechamento em tela e portão 
de acesso; 

c) Piscina de fibra; 
d) Piscina com chuveirinho, em concreto armado, revestidas com 

concreto, sendo que a parte dos chuveirinhos são executados em 

canos de PVC; 
e) Quiosque, com estrutura com pilares pré-moldados em concreto 

armado, com cobertura em estrutura metálica, com terças de 
madeira, telhas de fibrocimento com espessura de 4mm, alvenaria 
de embasamento chapiscado pintada, com contrapiso; 

f) Bar, em alvenaria chapiscada pintada, com cobertura de telha 
fibrocimento 4mm estruturada em madeira, com piso cerâmico, 

esquadrias de madeira pintada, sem foro; 
g) Banheiros feminino e masculino, em alvenaria chapiscada pintada, 

com cobertura de telha fibrocimento 4mm estruturada em madeira, 

com piso cerâmico, esquadrias de madeira pintada e azulejo até o 
teto, sem foro; 

h) Um Quiosque, com Churrasqueira e pia, com estrutura com pilares 

pré-moldados em concreto armado, com cobertura em estrutura 
metálica, com terças de madeira, telhas de fibrocimento com 

espessura de 4mm, alvenaria de embasamento chapiscado pintada, 
com contrapiso; 

i) Banheiros e salas de banho; 

j) Rede energia elétrica e pontos de energia em todo a área do 
hidrocampig; 

k) Campo de futebol suíço; 

l) Quadra de vôlei de areia; 
m) Alojamentos; 
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MODELO SUGESTIVO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 423/2014.  

CONCORRÊNCIA N.º 005/2014. 

 

Nome da Pessoa Física/Jurídica: 

CNPJ/CPF: 

Endereço: 

Apresentamos nossa proposta para referente ao objeto da presente 

licitação, modalidade CONCORRÊNCIA n.º 005/2014, acatando todas as estipulações 

consignadas, conforme abaixo: 

Objeto: 

Item Qtde. Apres. Descriminação  Valor 

Unitário 

R$ 

Valor  

Total R$ 

01 12 MESES Concessão de Uso para a 
Exploração da área de lazer 
denominada Parque Municipal 

Hidrocamping, imóvel com área 
de 47.600 m², registrado na 

matrícula sob n. 16.338 do ORI 
de Pinhalzinho, localizada Linha 
Santo Afonso, neste Município de 

Saudades, assim como a 
manutenção de todo o mobiliário, 
área de lazer, e outras atividades 

inerentes a este complexo, 
conforme e Edital e seus anexos. 

  

 

   TOTAL GERAL DA PROPOSTA  R$  

 

Valor total da proposta (por extenso): R$ ________ ( _______________). 

 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ (no mínimo, 60 Dias da 

data-limite para a entrega dos envelopes). 

 

  

_____________________________________ 

LOCAL E DATA: 

  

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 


