
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2019 - SINDJUS/MA

I-DOOBJETO

1.1 Concessão, em regime de arrendamento, do Clube Recreativo do Sindicato dos
Servidores da Justiça do Estado do Maranhão - Sindjus/MA, localizados na Estrada da
Raposa, Cumbique, Raposa, Estado do Maranhão.

11-DO SERViÇO A SER PRESTADO

2.1 A empresa vencedora explorará, em regime de arrendamento, o Clube Recreativo
do Sindjus/MA.

III - DAS CONDiÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão apresentar propostas as pessoas jurídicas que COMPROVEM experiência
nas áreas de bar e restaurante e/ou eventos culturais e esportivos.

3.2 Garantir a exclusividade do Espaço físico do objeto do arrendamento, para a
realização da agenda de eventos do Sindjus/MA;

3.3 Assumir os Custos administrativos do Clube, mediante acerto contratual;

3.4 Implementar uma tabela de preços com descontos diferenciados aos servidores
filiados ao Sindjus/MA;

3.5 Estabelecer horário exclusivo, em dia específico, reservado aos servidores filiados
ao Sindjus/MA, para práticas esportivas.

IV - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

4.1 Para fins de habilitação os interessados deverão entregar, das 08:00 horas do dia
17 de junho de 2019 até as 18:00 do dia 21 de junho de 2019, os documentos a seguir
arrolados, em original ou fotocópia, todos com prazo de validade vigente, que deverão
ser entregues na Secretaria Geral do Sindjus/MA, localizado à Rua das Cajazeiras, 43,
Centro, São Luis - MA, CEPo65.015-080:

a) Registro comercial no caso de empresa individual;

b) 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 e respectivas alterações, se
houver, podendo ser substituídos por certidão simplificada, expedida pela Junta
Comercial da sede do ofertante;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício, documento que poderá ser substituído por certidão em breve
relatório, expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas;

d) Certidão negativa de débito nos cadastros do Serviço de Proteção ao crédit

e) Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT;
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4.2 Serão considerados habilitados os interessados que apresentarem todos os
documentos para fins de habilitação jurídica e comprovação da qualificação
econômico-financeira.

4.3 As propostas deverão ser apresentadas em 02 (duas) vias, sem rasuras, datadas e
assinadas.

4.4 Qualquer dúvida poderá ser esclarecida, através de solicitação escrita à
Administração do Sindjus/MA.

V - DA PROPOSTA

5.1. As propostas serão avaliadas pela Diretoria do Sindjus/MA.

5.2 A empresa deverá descrever a logística de compra e armazenamento de produtos
para o atendimento do restaurante, considerando as particularidades de
funcionamento, e as condições da participação mencionadas no item III.

5.3 As propostas deverão assegurar além dos custos administrativos de manutenção
do clube, um valor mínimo a título de arrendamento, no valor mensal de R$ 3.500,00
(Três mil e quinhentos reais).

5.4 Será escolhida a proposta, que, além de assegurar todas as exigências e
condições especificadas neste Edital, oferecer uma maior escala de benefícios para o
patrimônio, bem como, para os filiados dos Sindjus/MA. Tal escolha será discricionária
da diretoria, porém, será fundamentada e publicizada em seu endereço eletrônico,
tomando por base os critérios aqui estabelecidos, onde se analisará a viabilidade da
proposta frente aos interesses da Entidade e do objeto do presente Edital.

VI - DA ADJUDICAÇÃO

6.1 A adjudicação do objeto da concorrência será feita mediante contrato e nota de
empenho, observadas as exigências e condições estipuladas neste regramento.

6.2 O concorrente vencedor deverá se apresentar na sede administrativa do
Sindjus/MA, para firmar o contrato, em 48 (quarenta e oito) horas, a partir da
homologação do resultado.

6.3 O contrato terá vigência pelo período mínimo de 01(um) ano, contados da sua
assinatura.

6.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Sindicato dos Servidores da
Justiça do Estado do Maranhão - Sindjus/MA.

VII - DAS PENALIDADES

7.1 Pela inexecução total ou parcial dos serviços contratados, objeto desta
concorrência ou pela desistência após a adjudicação, o Sindicato dos Servidores da
Justiça do Estado do Maranhão - Sindjus/MA aplicará as seguintes penalidades:

7.1.1 Advertência, quando a irregularidade constatada se der inadvertidamente, sem
intenção de dano.

7.1.2 Multa contratual, equivalente a 6(seis) vezes o valor proposto para o
arrendamento dos espaços, mencionados neste edital, em caso de desistência do
objeto contrato.
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7.1.3 Rescisão imediata, com a devolução objeto do presente Edital, sem ônus para o
Sindjus/MA, em caso de descumprimento do objeto contratado.

VIII- DO PAGAMENTO
8.1 O pagamento de que trata o item 5.3, será efetuado até o décimo dia útil de cada
mês, em conta de titularidade do o Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do
Maranhão - Sindjus/MA.

O presente edital será fixado nas Sedes, Administrativa e Social do SINDICATO DOS
SERVIDORES DA JUSTiÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - SINDJUS/MA e portal do
Sindjus/MA:www.sindjusma.org.
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