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1ª RETIFICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PMO N 009 2021 CPL 03 SEET  

  

OBJETO: Concessão de uso para exploração econômica da área/imóvel 

estadual denominada Pousada SERINGAL CACHOEIRA, de propriedade do 

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, localizada no Município de Xapuri, Rodovia BR 

317, KM 172, para atender as necessidades desta Secretaria de Estado de 

Empreendedorismo e Turismo - SEET.  

  

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 – CPL 03 comunica aos 

interessados que o processo licitatório acima mencionado, com publicação: 1) Aviso de 

Licitação, publicado no Diário Oficial do Estado, Nº. 13.029, do dia 26/04/2021  e Jornal 

OPINIÃO, do dia 24/04/2021, e ainda no site: www.acre.gov.br/licitacoes ou 

www.licitacao.ac.gov.br. 2) Aviso de Suspensão, publicado no Diário Oficial do Estado, Nº 

13.054 do dia 28/05/21, e Jornal OPINIÃO, do dia 28/05/2021 e ainda no site: 

www.acre.gov.br/licitacoes ou www.licitacao.ac.gov.br, foi retificado, conforme abaixo: 

 

1. A Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo - SEET, por meio 

do OFÍCIO Nº 306/2021 /SEET, solicitou realizar as seguintes retificações:  

1.1. Novo Termo de Referência  

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 42/2020/SEET 

 O presente Termo de Referência foi elaborado com fundamento na Lei Federal n° 

8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação correlata para CESSÃO DE USO PARA 

EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA POUSADA SERINGAL CACHOEIRA, situada no 

Município de Xapuri, Rodovia BR 317, KM 172, através de LICITAÇÃO NA 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA, pelo CRITÉRIO DE MAIOR OFERTA. 

 OBJETIVO GERAL 

Os principais objetivos da SECRETARIA DE ESTADO DE 

EMPREENDEDORISMO E TURISMO - SEET para concessão e exploração, por terceiro, da 

pousada SERINGAL CACHOEIRA são: 

 Oferecer ao visitante que procura o TURISMO ECOLÓGICO alternativas de 

hospedagem e alimentação com conforto e qualidade; 

 Garantir a infra-estrutura para realização de cursos e eventos científicos e 

conservacionistas realizados pela SEET e demais Secretarias Estaduais, conjugando a 

hospedagem na pousada com a tranquilidade e o isolamento necessários para alguns eventos; 

http://www.acre.gov.br/licitacoes
http://www.licitacao.ac.gov.br/
http://www.acre.gov.br/licitacoes
http://www.licitacao.ac.gov.br/
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 Viabilizar economicamente a Pousada, através da concessão da operação da 

pousada à iniciativa priva para que seja elaborada a estrutura necessária para atender 

adequadamente os hóspedes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Operar a pousada SERINGAL CACHOEIRA, garantindo serviços de qualidade 

e conforto, como também sua conservação. 

 Preservar o patrimônio público, mantendo-o em condições de habitabilidade; 

 Implantar e operar restaurante para atender aos hóspedes da pousada e demais 

visitantes, oferecendo alternativa de alimentação e aumentando o tempo de permanência dos 

visitantes na localidade; 

 Viabilizar a realização de eventos como cursos e simpósios integralmente na área 

do Seringal. 

 Gerar empregos à moradores da região. 

OBJETO DA LICITAÇÃO 

 A presente licitação tem por objeto a concessão de uso para exploração econômica 

da área/imóvel estadual denominada pousada SERINGAL CACHOEIRA, de propriedade do 

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, localizada no Município de Xapuri, Rodovia BR 317, 

KM 172, com atividade de hotelaria e restaurante, pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogável por 

mais 10, conforme ficha técnica abaixo. 

Ficha Técnica 

POUSADA SERINGAL CACHOEIRA   

Endereço 

PAE Chico Mendes 

Rod BR 317, Km 179, S/n - Colocação Fazendinha 

Xapuri – AC 69930-000 

  

Coordenação Regional  SEET   

Área total do Imovel 24.243 hectares   

Perímetro 623 M   

Área da pousada 2 hectares   

Àrea Construida 964 m2   

Municípios que 

abrange 
XAPURI   
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  Estado ACRE   

Coordenadas 

geográficas 
-10.38037649403738, -68.51572447209264   

Acessos 

A Pousada SERINGAL CACHOEIRA, está localizada na zona rural do 

município de XAPURI, ficando aproximadamente 15 km da área central 

do município e com acesso bem sinalizado. O acesso a partir de Rio 

branco é feito pela BR- 317 (Rio Branco-Xapuri). 

A pousada está localizada dentro do PROJETO DE 

ASSENTAMENTO EXTRATIVISTA CHICO MENDES, área de 

preservação ambiental. Também fica a 50 km da fronteira com a Bolívia 

e Peru. 

Infra-estrutura 

 DECK DA PISCINA                                       141,70 M² 

 RESTAURANTE E COZINHA                      359,21 M² 

 1 - CHALÉ SAMAUMA – FAMÍLIA              60,02 M² 

 1 - CHALÉ CASTANHEIRA – (CASAL)       34,73 M² 

 1 - CHALÉ SERINGUEIRA- (CASAL)          34,73 M² 

 2- CHALÉ COMUNITÁRIOS (MAS/FEM) 167,54 M² 

 1 - RECEPÇÃO/ADMINISTRAÇÃO           152,54 M² 

 1 - ESTACIONAMENTO                              960,00 M² 

Uso Público 
Caminhadas, escaladas, rapel, banhos de cachoeira, piqueniques, 

acampamento. 

DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO 

Os representantes legais deverão fazer seu credenciamento no ato da abertura da 

sessão pública desta CONCORRÊNCIA, devendo identificar-se, exibindo Cédula de Identidade 

ou documento equivalente, para em seguida fazer a entrega dos envelopes, conforme subitens 

abaixo. 

SÓCIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: deverá apresentar o Estatuto ou 

Contrato Social juntamente com a (s) alteração (ões) que comprovem sua capacidade de 

representação legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de 

obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da 

ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição. 

PROCURADOR: o credenciamento deverá ser feito por meio de Instrumento 

Público ou Particular de Mandato (procuração), com firma reconhecida em cartório, outorgando 

expressamente poderes para elaborar proposta de preços, emitir declarações, receber intimação, 
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interpor recurso e renunciar à sua interposição, assim como praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome do Licitante. 

A procuração por instrumento particular deverá ser entregue juntamente com o 

Contrato Social e suas alterações, ou com o Estatuto Social e a ata de eleição da Diretoria em 

exercício, para se estabelecer a competência da outorga. 

A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento, não excluirá 

o Licitante do certame, mas impedirá seu representante de se manifestar e de responder pela 

empresa Licitante, interpor recursos e de praticar qualquer outro ato inerente a este certame. 

O representante legal ou procurador do Licitante poderá, a qualquer tempo, ser 

substituído por outro, desde que devidamente credenciado, devendo ser observada a restrição 

constante no próximo parágrafo. 

Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou procurador 

para mais de uma empresa licitante. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 

O concessionário deverá contratar e capacitar o pessoal necessário para garantir o 

funcionamento adequado da pousada e do restaurante e o cumprimento de todas as obrigações 

contratuais complementares incluídas neste Termo. 

O concessionário é o único responsável pelos encargos trabalhistas dos funcionários 

contratados e por todos os outros deveres de contratante. Mensalmente, o concessionário deverá 

apresentar a SEET a comprovação do cumprimento das obrigações contratuais de todas e 

quaisquer verbas trabalhistas, tributos, salários etc. UMA VEZ QUE A SEET NÃO SERÁ OU 

FIGURARÁ SOB NENHUM FUNDAMENTO OU HIPÓTESE COMO TOMADOR DESSES 

SERVIÇOS. 

Todo o pessoal contratado deverá receber treinamento e orientação sobre 

atendimento aos visitantes, presteza e cortesia e conduta consciente em ambientes naturais. 

Todo o pessoal deverá trabalhar adequadamente com equipamento de proteção 

individual, uniformizado e identificado. 

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DA POUSADA. 

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO 
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O concessionário deverá produzir ambientação com padrão de conforto/decoração 

mínima compatível com as características do ambiente em que a pousada está inserida. 

A configuração atual de utilização da pousada e do restaurante está citada nos itens 

abaixo, que detalham as respectivas áreas. O concessionário poderá apresentar projeto 

alternativo de utilização do espaço hoje existente, modificando a disposição e utilização das 

áreas internas e externas, que será analisado pela. 

O concessionário deverá se responsabilizar pela manutenção integral das edificações 

da Pousada SERINGAL CACHOEIRA, dos jardins, áreas de circulação e áreas de 

estacionamento da mesma, bem como dos jardins e áreas no entorno imediato da pousada 

durante todo o período da concessão. 

O concessionário deverá contratar e manter seguro contra incêndio e outros 

acidentes, desde o início da operação comercial até o término do contrato de concessão. 

O concessionário deverá manter todo o prédio com os equipamentos necessários 

para a segurança do visitante quando instalado na Pousada, como extintores de incêndio, 

seguindo as normas vigentes. 

ATENDIMENTO AO HÓSPEDE E RECEPÇÃO 

Deverá ser mantido serviço de recepção, com registro obrigatório do hóspede no 

momento de sua chegada ao estabelecimento, por meio de preenchimento da Ficha Nacional de 

Registro de Hóspedes - FNRH, aprovada pela EMBRATUR. 

Os procedimentos definidos para “check-in” e “check-out” devem incluir orientação 

específica para impedir: 

Qualquer forma de discriminação (racial, religiosa, sexual e outras). 

Uso do estabelecimento para exploração sexual e outras atividades ilegais. 

Deverá ser instalado e mantido sistema de comunicação com central telefônica e 

ramais em todos os setores de serviços e nos chalés, além de sinal de Internet. 

Deverá ser disponibilizado serviço de despertador e serviço de reservas. 

O concessionário deverá monitorar e registrar as expectativas e impressões do 

hóspede, incluindo meios para colher opiniões, reclamações e sugestões. 
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O concessionário deverá produzir e disponibilizar a todos os usuários da pousada e 

restaurante informações sobre o local, folhetos turísticos e material de informação e divulgar 

serviços locais de condutores e guias especializados sobre a região. A logomarca do GOVERNO 

DO ESTADO DO ACRE, bem como da SEET, deverá constar obrigatoriamente em qualquer 

material produzido, que deverá ser previamente aprovado pela SEET. 

O concessionário poderá oferecer serviços de traslado do aeroporto de Rio 

Branco/Ac – ou rodoviária (Rio Branco), assumindo, nos termos do contrato a ser firmado, as 

obrigações solidárias na subcontratação efetuada de perdas e danos ao GOVERNO DO ACRE 

ou à terceiros, decorrente de dolo ou culpa e ainda prevendo apólice de seguros para transporte 

rodoviário. 

O Concessionário deverá manter local adequado para guarda de correspondência e 

mensagens. 

ÁREAS SOCIAIS, ACESSOS E CIRCULAÇÃO 

As áreas de acesso e circulação devem ser mantidas desimpedidas, com as devidas 

adaptações, para garantir o acesso de pessoas com necessidades especiais. As observações das 

normas técnicas previstas na NBR 9050/94 ABNT e as disposições da Lei 10.098/00 e alterações 

deverão resguardar as condições mínimas de acomodação de pessoas com mobilidade e/ou 

sentidos reduzidos, notadamente, reserva de uma vaga de estacionamento para veículos para 

portadores de necessidades especiais, banheiro adaptado em pelo menos um dos aposentos e 

rampas que garantam a plena mobilidade do hóspede com dificuldade sensorial e/ou motora, 

bem como uma instalação em cada banheiro coletivo. 

Produzir sistema de sinalização interno que permita fácil acesso e circulação por 

todo o estabelecimento. 

CHALÉS 

SAMAUMA (Chalé familiar) 

A pousada conta hoje com 1 chale com 60,02m2 com banheiro privativo. 

CASTANHEIRA (Chalé casal) 

A pousada conta hoje com 1 suítes com 33,73m2 com banheiro privativo. 

SERINGUEIRA (Chalé casal) 
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A pousada conta hoje com 1 suítes com 33,73m2 com banheiro privativo. 

2 (dois) - CHALÉS COMUNITÁRIOS (um masculino e outro feminino). 

A pousada conta hoje com 2 chalés comunitários somando 167,54m2. 

O concessionário deverá efetuar limpeza diária e frequência de troca de roupas de 

cama e banho a cada mudança de hóspede, ou diariamente, se solicitado pelo hóspede. 

O concessionário deverá manter roupas de cama e banho em excelente estado de 

conservação, realizando substituição dos mesmos periodicamente, de acordo com as normas de 

saúde pública e da classificação regulamentar. 

Todas as suítes deverão ser equipadas, no mínimo, com os seguintes móveis e 

equipamentos: 

Armário ou local específico para a guarda de roupas e porta malas. 

Mesa de cabeceira simples para cada leito ou dupla entre dois leitos, ou equipamento 

similar. 

Mini refrigerador com serviço de frigobar. 

Lâmpada de leitura. 

Conjunto de cortinas nas janelas que garanta bloqueio da luz externa. 

Indicação de voltagem nas tomadas. 

Todos os banheiros das suítes deverão ser equipados, no mínimo, os seguintes 

equipamentos e acessórios previamente aprovados pela administração da SEET: 

Demais acessórios tais como espelhos, porta toalhas, ganchos, cestos de lixo etc. 

Vasos sanitários. 

Pelo menos um dos aposentos deverá ter um banheiro adaptado para portadores de 

necessidades especiais. 

Os quartos coletivos, caso sejam disponibilizados, deverão ser equipados, no 

mínimo, com: 
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Indicação de voltagem nas tomadas. 

Os banheiros coletivos/vestiários, caso venham a ser disponibilizados, deverão ser 

equipados, no mínimo, com: 

Cestos de lixo, suportes, espelhos, ganchos etc. 

Vasos sanitários. 

Pelo menos um dos aposentos deverá ter um banheiro adaptado para portadores de 

necessidades especiais. 

ALIMENTAÇÃO 

O concessionário deverá oferecer serviços de alimentação regional ou internacional, 

com qualidade e em níveis compatíveis com a categoria do estabelecimento, no café da manhã 

e nas refeições eventualmente oferecidas aos hóspedes. 

AÇÕES AMBIENTAIS. 

O concessionário deverá manter um programa interno de treinamento de 

funcionários de redução de consumo de energia elétrica, consumo de água e redução/separação 

de produção de resíduos sólidos. 

Todos os resíduos produzidos pela operação da pousada deverão ser ensacados e 

dado a destinação adequada. 

O concessionário deverá instalar cestas coletoras de lixo separadas para coleta 

seletiva nas áreas de circulação da pousada e entorno imediato. 

Manter registros específicos, local adequado para armazenamento de produtos 

nocivos e  poluentes. 

Todos os fornecedores de produtos ou serviços necessários à operação da pousada 

e restaurante deverão ser identificados para controle do acesso a pousada. 

Todos os equipamentos, mobiliário, eletrodomésticos e materiais de construção a 

serem utilizados, quando possível, deverão ser de baixo consumo energético. 

Todo o mobiliário em madeira deverá priorizar madeira de reflorestamento ou com 

certificado de origem. 
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O concessionário deverá seguir os parâmetros da NBR15401/2006 referente ao 

sistema de gestão da sustentabilidade. 

OPERAÇÃO E INSTALAÇÕES DO RESTAURANTE 

O concessionário deverá disponibilizar serviços de café da manhã, almoço e jantar 

para os hóspedes e visitantes em todos os dias. 

A área hoje disponível para refeições e café da manhã conta com dois salões 

totalizando cerca de 344,21m2. 

O concessionário poderá propor alteração da divisão interna e utilização dos espaços 

para ampliar a área do restaurante. 

O concessionário deverá produzir ambientação com padrão de conforto/decoração 

compatível com a categoria da pousada. 

A área do restaurante deverá ser equipada, no mínimo, com os seguintes móveis e 

equipamentos: 

Mesas e cadeiras. 

Louças, móveis e equipamentos compatíveis com o padrão de conforto e 

ambientação da pousada. 

O concessionário deverá manter roupas de mesa, louças e equipamentos/acessórios 

em excelente estado de conservação, realizando substituição dos mesmos periodicamente. 

O concessionário deverá dotar a cozinha de equipamentos industriais de 

aquecimento e refrigeração de alimentos, bem como toda a louça e acessórios necessários ao 

adequado atendimento de hóspedes e clientes do restaurante. 

Instalar telas nas áreas de serviço e cozinhas que tenham abertura para o exterior. 

Manter as condições de higiene e armazenamento de alimentos previstas na 

legislação, atendendo a todos os requisitos impostos pela vigilância sanitária. 

O concessionário deverá executar os serviços de reforma e adaptação do espaço que 

julgar necessários, de forma a otimizar os processos de produção e manuseio de alimentos, 

mediante prévia aprovação da proposta pela administração da SEET. 
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DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

Em sua proposta de preço o licitante deverá apresentar O PROJETO DE 

EXECUÇÃO DAS REFORMAS E BENFEITORIAS que pretende realizar, em até no máximo 

36 meses, contendo: 

A descrição do projeto com as reformas e benfeitorias a serem realizadas, com 

cronograma fisico-financeiro do investimento. 

O valor do investimento, observando-se O MÍNIMO estabelecido neste termo de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais); 

Para elaboração da proposta, o proponente deverá considerar o seguinte, entre o 

mais: 

Que, ao final da concessão, em qualquer tempo, reverterão ao GOVERNO DO 

ESTADO DO ACRE todos os bens imóveis, afetos à concessão, sem que caiba à concessionária 

nenhum tipo de indenização ou ressarcimento; 

Que, ao final da concessão, em qualquer tempo, os bens móveis adquiridos pela 

concessionária NÃO reverterão ao GOVERNO DO ESTADO DO ACRE. 

Na proposta apresentada o licitante obrigatoriamente declarará que estão incluídos 

todos os insumos que a compõem, tais como as despesas com mão-de-obra, impostos, taxas, 

frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente, dentre eles transporte de 

pessoal, alimentação para todo pessoal alocado à execução das reformas, despesas de aprovação 

dos projetos junto aos órgãos públicos locais, despesas financeiras, instalações e suas ligações 

provisórias e definitivas, entre outras, bem como, no fornecimento e na execução dos serviços 

objeto desta Licitação; 

A Proposta de Preço para investimento deverá ser grafada em R$ (reais) e 

apresentada em língua portuguesa, sem emendas ou entrelinhas, contendo a descrição das 

benfeitorias e o cronograma de execução, devendo, ainda, ser datada, assinada na última folha 

e rubricada nas demais pelo respectivo LICITANTE. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 

Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes das 

disposições deste contrato, cabe ao CONCEDENTE: 
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Entregar a área desimpedida para as adequações que se fizerem necessárias, à custa 

da cessionária. 

Manter firme e valiosa a cessão, desde que mantida as condições contratuais. 

A CONCEDENTE deverá, a seu critério, e através de pessoas previamente 

designadas, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização da execução do contrato; 

A CONCEDENTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONCESSIONÁRIO(A) com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

CONCESSIONÁRIO(A) e de seus empregados, prepostos ou subordinados; 

Proporcionar todas, informações e esclarecimentos para que a 

CONCESSIONÁRIO(A) possa desempenhar a execução do contrato de forma regular e 

satisfatória. 

DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONCESSIONÁRIO(A) 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sendo vedada 

a subcontratação total ou parcial, sendo seu descumprimento motivo para rescisão e aplicação 

das sanções contratuais; 

A empresa vencedora deverá realizar as reformas e  benfeitorias no imóvel, objeto 

deste termo, em conformidade com o cronograma de execução definido na proposta 

comercial,  no prazo máximo de 03 (três) anos em que se inicia o prazo do contrato, uma vez 

que a presente cessão estará condicionada a realização das benfeitorias.  

Oferecer manutenção ao imóvel em sua totalidade, mantendo condições mínimas de 

uso do mesmo para que seja explorado economicamente pela empresa vencedora. 

Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, 

constar de justificativa protocolada na SEET dirigida à autoridade competente. 

Não acolhida à justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contrato 

sujeitar-se-á às sanções estabelecidas no artigo 19 do Decreto Estadual 5.965/2010. 

A empresa CONCESSIONÁRIO(A) deverá reparar, ou quando isto for impossível, 

indenizar por danos materiais e/ou pessoais decorrentes de sua culpa ou dolo na execução objeto 
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do presente termo de referência, que sobrevenha em prejuízo da CONCEDENTE ou de terceiros, 

sem quaisquer ônus para a CONCEDENTE; 

No valor global da proposta apresentada deverão estar incluídos todos os impostos, 

fretes, encargos sociais e demais despesas, pertinentes. 

O CONCESSIONÁRIO(A) não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto 

deste contrato, bem como cede-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte. 

Responsabilizar-se, também pela idoneidade e pelo o comportamento de seus 

empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à 

CONCEDENTE ou a terceiros. 

Responsabilizar-se pelo acabamento e adequações que se fizerem necessárias ao 

bom e regular funcionamento das atividades do ponto comercial e demais meios indispensáveis 

e necessários às atividades fins. 

As obras que se fizerem necessárias serão feitas de acordo com a Diretoria Técnica 

da SEET. 

Implementar a área de concessão, quando do início das atividades, com mobiliário 

confortável, bem como de adequada distribuição e organização do mesmo de forma a permitir 

o livre acesso dos usuários. 

Fornecer todos os equipamentos operacionais, utensílios e materiais diversos a 

serem utilizados na área de concessão, bem como a limpeza e manutenção preventiva e corretiva 

dos mesmos e de toda área física. 

Identificar todos os equipamentos de sua propriedade. 

Indicar um preposto, com poderes de representação, responsável por responder pelo 

funcionamento do ponto comercial. 

Registrar todos os funcionários que irão trabalhar na área concedida nos termos da 

legislação trabalhista e previdenciária. 

Manter os seguros de responsabilidade e de acidentes pessoais, compatíveis com 

suas responsabilidades para com a Concedente, os usuários e para com terceiros. 
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Responder por todos os danos e prejuízos causados ao patrimônio da Concedente e 

de terceiros. 

Colocar número de funcionários suficientes ao bom atendimento aos usuários, com 

capacidade de atender sem interrupções, observando criteriosamente as condições de limpeza e 

higiene pessoal. 

Fazer a manutenção interna da área de concessão nas instalações elétricas, 

hidráulicas, exaustão, lógica e outras. 

Manter treinamento de pessoal na busca de permanente qualidade na prestação do 

serviço. 

Manter os funcionários devidamente uniformizados e identificados com crachás. 

Observar, rigorosamente, a legislação sanitária. 

Oferecer aos usuários da área comercial produtos e serviços de boa qualidade, bem 

como manter o atendimento condizente com a demanda. 

O Concessionário não poderá, sob nenhuma hipótese, alterar o nome da Pousada. 

Nos itens e produtos, que for possível, afixar seus respectivos preços, bem como 

manter a tabela de preços em local visível. 

Facilitar à SEET a fiscalização e inspeção da área física e da documentação 

probatória de regularização fiscal, sanitária, tributária, previdenciária e trabalhista. 

Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação. 

Responder pelas obrigações trabalhistas, previdenciária e securitária relativa aos 

seus funcionários utilizados na execução dos serviços. 

Findo o prazo contratual ou da prorrogação, fica extinta a concessão e será 

obrigatoriamente devolvido o imóvel, sem que caiba à CONCEDENTE, ressarcir a 

CESSIONÁRIA qualquer despesa ocorrida e realizada com ou sem conhecimento prévio da 

CONCEDENTE. 

Responder por danos e desaparecimentos de bens patrimoniais, de acordo com o 

Art.70 da Lei n° 8.666/93 e por avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou 

prepostos, por dolo ou culpa, a terceiros ou à própria Concedente, providenciar a reposição dos 

bens com qualidade idêntica ou semelhante ou, ainda, ressarcir o valor correspondente em 48 

(quarenta e oito) horas, desde que fique comprovada a responsabilidade, sem prejuízo de outras 

comunicações legais. 

DOS BENS MÓVEIS PERTENCENTES A POUSADA 

A pousada Seringal Cachoeira dispõe de alguns móveis em suas instalações, estes 

farão parte da cessão. 

Todos os bens móveis, dispõe de número de patrimônio conforme anexo. 



  

  
Estrada do Aviário, 927 – Bairro Aviário - Rio Branco/Acre - CEP 69900-830  

                                               Telefone: (68) 3215-4602  E-mail:  cpl3.licitacao@ac.gov.br                                                

14  
  

 

  
    

CONCORRÊNCIA PMO 009/2021 – CPL 03 – SEET 
     

 

SECRETAR IA DE ESTADO DE INDÚSTRIA,  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA  -   SEICT   

Secretaria Adjunta de Licitações  -   SELIC   
Comissão Permanente de Licitação  -   CPL 03   

O Concessionário deverá zelar e manter a guarda desses bens, sendo 

responsabilizados por qualquer dano ou furto que venha a acontecer. 

VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O prazo desta concessão será de 10 (dez) anos, a partir da data de assinatura do 

contrato, podendo ser prorrogado por igual período, mediante solicitação formal 

da CONTRATADA, bem como autorização expressa da CONCEDENTE. 

O prazo máximo para finalização de todas as atividades de benfeitorias, objeto desta 

concessão é de 24 (vinte e quatro) meses após a emissão da ORDEM DE CONCESSÃO DE 

USO ou publicação do extrato do contrato. 

DA VISTORIA 

A visita de vistoria tem por objetivo dar à entidade a certeza e comprovação de que 

todos os licitantes conhecem as características e especificações, condições especiais ou 

dificuldades que possam interferir na concessão, evitando-se futuras alegações de 

desconhecimento das características dos bens licitados, resguardando a entidade de possíveis 

inexecuções contratuais; 

Os interessados em participar da licitação poderão, se quiserem, vistoriar o local 

onde serão executados os serviços, para se inteirar das condições e do grau de dificuldades 

existentes; 

Caso optem por não realizar a vistoria, não poderão alegar, posteriormente, 

desconhecimento quanto ao local e atual condição da Pousada do Seringal Cachoeira onde os 

investimentos deverão ser aplicados; 

Caso tenha realizado a vistoria, o licitante deverá assinar, como documentação de 

habilitação, a Declaração de Vistoria (Anexo I), ou, no caso de não proceder a tal inspeção, 

subscreverá o Termo de Conhecimento das Condições Locais para a Prestação dos Serviços 

(Anexo II), em consonância com o inciso III do art. 30 da Lei 8.666/93. 

Os interessados em participar da licitação e que queiram realizar vistoria no local da 

cessão, deverão entrar em contato pelo telefone (68) 99958-6310 ou pelo e-

mail:   taiane.santos@ac.gov.br  para agendar data e horário que será definida pela SEET e 

realizada 7 dias antes da realização do certame. 

CONDIÇÕES GERAIS DO FUNCIONAMENTO 
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A área de Concessão só poderá ser utilizada para a finalidade definida neste Termo 

de Referência. 

O IMOVEL, objeto deste contrato, destina-se a exploração de atividades turísticas, 

incluindo-se hospedagem, passeios, e quaisquer outras atividades afins ao público em geral. 

Qualquer entendimento da cessionária quanto à identidade ou correlação de 

atividade, ficará sujeito a prévio exame e manifestação do fiscal do contrato. 

A CONCEDENTE, assim como o fiscal do contrato, poderá, a qualquer tempo, 

exigir o que vier a ser considerado como necessário às condições sanitárias e de atendimento ao 

público, fixando um prazo determinado para tanto. 

FISCALIZAÇÃO 

O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por 

meio de um representante Gestor/Fiscal e suplente, designados pela CONCEDENTE aos quais 

compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução, bem como dirimir e 

desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário 

à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão 

ciência ao(a) CONCESSIONÁRIO(A), conforme determina o art.67, da Lei no.8.666/1993, e 

suas alterações. 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES) 

Se a CONCESSIONÁRIO(A) incidir nas Condutas previstas na Lei Federal n° 

10.520, de 17 de julho de 2002 ou no Decreto Estadual n° 5.965/2010, o CONCEDENTE 

poderá, garantida a previa defesa, aplicar-lhe, observando a legislação citada e a gravidade das 

faltas cometidas, as seguintes sanções: 

 Advertência; 

 Multa; 

 Suspensão; e, 

 Declaração de inidoneidade. 

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 

natureza e a gravidade da falta cometida observando o princípio da proporcionalidade. 

O valor da multa, quando esta for aplicada, será executada observando-se a ordem 

prevista no § 1º do art. 19 do Decreto Estadual Nº 5.965/2010. 
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DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 

São atribuições do Fiscal/Gestor de Contrato: 

Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das cláusulas contratuais, 

observando os prazos e vigência da execução; 

Requerendo formalmente ao setor competente, com antecedência, as prorrogações 

e aditivos necessários, devidamente justificados; 

Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual e informando sobre 

paralisações ou suspensões que ocorram no contrato; 

Comunicar formalmente ao respectivo Gestor de Contrato eventuais irregularidades 

após ter notificado formalmente a CONCESSIONÁRIO(A) em casos de descumprimento de 

cláusulas contratuais e anotar, em formulário próprio, todas as ocorrências que julgar relevantes, 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados; 

Zelar pela fiel execução dos contratos, sobretudo no que concerne a qualidade dos 

equipamentos de uso permanente e do fornecimento prestado; 

Estabelecer, juntamente com o respectivo gestor, o cronograma de fiscalização. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente Termo de Referência foi elaborado com fundamento na seguinte 

legislação: 

 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 Parecer 07/2020 da PGE, Processo nº 2019.02.000587 

RESCISÃO CONTRATUAL 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das 

ocorrências prescritas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

O contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, sem que caiba à CESSIONÁRIA direito à indenização de qualquer espécie, nos 

casos previstos no artigo 78, incisos I a XVII, da Lei 8.666/93, observadas as disposições do 

parágrafo 2º do artigo 79 da mesma lei. 
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DOS RESULTADOS ESPERADOS DIRETOS E INDIRETOS 

Dentro dos resultados esperados com a presente licitação e concessão de uso do 

imóvel descrito, recomenda-se que sejam realizadas as seguintes ações: 

Utilizar, preferencialmente a mão de obra local, para a manutenção e administração 

da Pousada Seringal Cachoeira, visando geração de emprego e renda aos membros da 

comunidade local; 

Adquirir, preferencialmente os alimentos utilizados no preparo das refeições da 

Pousada dos agricultores locais, fomentando a agricultura familiar local; 

Investir o montante do objeto da presente licitação em melhorias como reforma, 

ampliação e manutenção de estruturas prontas; 

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade 

Requisitante e pela autoridade responsável pela Aprovação da conveniência e oportunidade, 

com fulcro no Decreto Estadual nº 6.092/2013 e a IN Conjunta nº 01/2014, cujos fundamentos 

passam a integrar a presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999. 

 

 

João Victor Casas Lopes 

Assessor Jurídico 

 

Elaborador 

 

 

 

Eliane Pereira Sinhasique 

Secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo 

Decreto nº 009/2019 

Autorização 
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EDITAL – ANEXO VIII 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS            

              

DADOS DO PROPONENTE: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ/CPF: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

TELEFONE: 

E-mail: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

OFERTADO 

01 

Concessão de uso para exploração 

econômica da área/imóvel estadual 

denominada Pousada SERINGAL 

CACHOEIRA, de propriedade do 

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, 

localizada no Município de Xapuri, 

Rodovia BR 317, KM 172. 

200.000,00 

 

 

Nota 1: Na proposta apresentada o licitante obrigatoriamente declarará que estão 

incluídos todos os insumos que a compõem, tais como as despesas com mão de obra, impostos, 

taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente, dentre eles 

transporte de pessoal, alimentação para todo pessoal alocado à execução, despesas de aprovação 

dos projetos junto aos órgãos públicos locais, "know-how", "royalties", despesas financeiras, 

instalações e suas ligações provisórias e definitivas, entre outras, bem como, no fornecimento e 

na execução dos serviços objeto desta Licitação; 

Nota 2: E demais condições conforme estabelece o item 3 do Termo de 

Referência. 
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2. No EDITAL, os itens abaixo, passarão a conter a seguinte redação: 

 

a)  Data e hora da abertura: 25/08/2021 às 08h15min. 

b) Período de Retirada: a partir de 22/07/2021. 

c) Agendamento da Visita até o dia: 20/08/2021 

 

3. As demais informações constantes do Edital e seus Anexos continuam inalteradas.  

 

                                                                   Rio Branco-AC, 20 de julho de 2021.  

  

 

 

Sonaira Freitas de Souza 

Presidente em exercício da CPL 03 - Portaria SELIC Nº 018/2021 


