
 

ANEXO IX 

 

MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO 

 

CONTRATO DE CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, QUE ENTRE 

SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO E A 

EMPRESA................................................................................... 

 

O MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

administrativa na Rua Minas Gerais, no 46, Três de Maio-RS, inscrito no CNPJ sob no 87.612.800/0001-41, 

doravante denominado CONCEDENTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor 

Altair Francisco Copatti, brasileiro, solteiro, portador do CPF no 308.629.730-15, residente e domiciliado 

nesta cidade e a empresa .........................................................., com sede na Cidade de 

...................................-..........., na Rua/Av. ......................., no ..........., Bairro ................................, inscrita 

no CNPJ sob o no ..............................., doravante denominada CONCESSIONÁRIA, neste ato 

representada por ................................, têm entre si ajustado o presente Contrato, vinculando-se as partes ao 

Edital de Licitação, CONCORRÊNCIA no 002/2019, iniciado através do processo administrativo no 

3.549/2018, regendo-se este contrato pela Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 

posteriores, e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital referido, pelos termos da 

proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 

partes e se sujeitando às cláusulas abaixo descritas. 

 

DO OBJETO 

Cláusula 1a - O objeto do presente contrato é a outorga de Concessão da prestação do serviço 

público de transporte coletivo urbano de passageiros, por ônibus, em linhas regulares, no Município de Três 

de Maio, doravante denominado SERVIÇO, em conformidade com o Edital de Concorrência no 002/2019, 

com operação nos roteiros, locais e horários disposto no Decreto no 037/2018, de 22 de junho de 2018 e de 

acordo com o Projeto Básico, Anexo I, do referido Edital. 

1.1. Os roteiros, locais, trechos e horários poderão ser modificados ou adequados, a critério do 

CONCEDENTE, visando atender as demandas de transporte da comunidade, mantido sempre o equilíbrio 

econômico-financeiro da atividade. 

1.2. A prestação do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros compreende 

a mobilização, operação, conservação, limpeza, manutenção e reposição dos veículos, equipamentos, 

instalações e outros, conforme especificado no Edital no 01/2019, de forma a atender, com seguranças e 

comodidade, as necessidades de transporte da comunidade, e em conformidade com o crescimento e a 

dinâmica do Município. 



1.3. A prestação dos serviços será efetuada por conta e risco da Concessionária. 

 

DA REMUNERAÇÃO E DAS TARIFAS 

Cláusula 2a - O valor do contrato será o equivalente ao estimado para o faturamento em um 

período de 12 (doze) meses, e a remuneração total da CONCESSIONÁRIA será representada pelas tarifas 

arrecadadas em moeda corrente, pelos passes públicos ou escolares e pelos vales-transporte, bem como 

pelas receitas indiretamente auferidas, respeitadas as normas das quais decorram redução no seu quantum, 

isenção ou gratuidade nos casos específicos, como previstas no regramento contratual e legal. 

2.1 .  São isentos do pagamento da tarifa de transporte por ônibus, crianças com idade inferior 

a 5 (cinco) anos de idade, Idosos com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos nos termos da 

Constituição Federal, e entre 60 e 65 anos conforme Lei Municipal no 2.548, de 06 de maio de 2010, tendo 

a CONCESSIONÁRIA o direito de exigir a comprovação da idade, e Agentes fiscais da Secretaria Muni-

cipal de Habitação e Urbanismo, devidamente credenciados, quando em operação. 

2.2. A CONCESSIONÁRIA se obriga a arrecadar as tarifas, também através do recebimento 

de fichas, bilhetes e/ou cartões eletrônicos e/ou magnéticos, das modalidades estudantil, operária, vale-

transporte, ou outras que venham a estas se agregar, por disposição do CONCEDENTE. 

2.3. A tarifa será cobrada diretamente dos usuários, de acordo com os valores decretados pelo 

CONCEDENTE. 

Cláusula 3a - A tarifa a ser praticada, a contar do inicio do SERVIÇO é de R$ .. (.........), 

conforme proposta vencedora da licitação, Concorrência no 002/2019. 

Cláusula 4a - A tarifa, os critérios, a periodicidade de sua atualização e as condições de sua 

revisão são estabelecidas pelo Município em conformidade com sua política tarifária, observadas as normas 

legais e regulamentares pertinentes, de acordo com o Projeto Básico (Anexo I). 

4.1.  Por motivo de interesse público, o CONCEDENTE poderá manter ou reduzir o valor da 

tarifa, de forma a garantir a sua modicidade ao usuário, desde que fique assegurada a manutenção do equi-

líbrio econômico-financeiro do Contrato.  

Cláusula 5a - O reajuste tarifário será calculado, ao longo da CONCESSÃO, utilizando-se 

planilha de cálculo tarifário, estabelecida através de Decreto Municipal, cujos coeficientes, índices de uso e 

dados operacionais serão medidos e atualizados anualmente.  

5.1.  A primeira TARIFA USUÁRIO, calculada de acordo com o disposto no caput, será atua-

lizada monetariamente pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo IBGE, do período 

compreendido entre a data de apresentação da PROPOSTA, inclusive, e a data do início da operação dos 

SERVIÇOS, aplicando-se este índice sobre todos os itens de custo da planilha, exceto pessoal, sobre o qual 

incidirá o percentual de reajuste definido no dissídio da categoria.  

5.2. O reajuste ordinário da TARIFA USUÁRIO será realizado a cada 12 (doze) meses, tão 

logo fixado o percentual de reajuste da categoria dos rodoviários, aplicando-se os critérios previstos neste 

Anexo e no CONTRATO.   



5.3. Os coeficientes de custo e os índices de uso utilizados no cálculo da primeira TARIFA 

USUÁRIO, conforme disposto no caput poderão ser revistos até o cálculo do primeiro reajuste ordinário, e 

publicados previamente através de Decreto Municipal. 

5.4. Tão logo tenham sido adquiridos e implementados pela CONCESSIONÁRIA novos 

equipamentos de bilhetagem eletrônica e de ITS – Sistema Inteligente de Transporte, os custos da aquisição 

e implementação deverão ser considerados no cálculo tarifário, na forma de coeficientes de depreciação e 

de remuneração de capital.  

5.5. O processo de reajuste tarifário será submetido à apreciação da Secretaria Municipal de 

Habitação e Urbanismo e caberá ao Chefe do Poder Executivo Municipal decretar o valor da TARIFA 

USUÁRIO. 

5.6.  Fica assegurada às partes a revisão contratual, para recomposição do equilíbrio econômi-

co-financeiro do ajuste, para corrigir eventuais distorções na estrutura de custos e pelo compartilhamento 

de ganhos, em especial, quando ocorrer alguma das situações descritas abaixo: 

5.6.1 Incremento de ganhos oriundos de fontes alternativas de receitas. 

5.6.2 Redução de custos oriundos de ganhos de produtividade gerados por fatores externos à 

Concessionária. 

5.6.3 Modificação unilateral imposta pelo Poder Concedente, que importe variação de custos 

ou de receitas, para mais ou para menos. 

5.6.4 Criação, extinção ou alteração de tributos ou encargos legais, de comprovada repercus-

são nos custos e receitas da Concessionária. 

5.6.5 Alteração legislativa de caráter específico, que tenha impacto direto sobre as receitas da 

Concessionária. 

5.6.6 Surgimento de fontes alternativas de receita. 

5.7. Não caberá reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato quando ficar caracterizado que 

os impactos motivados do pedido por parte da CONCESSIONÁRIA puderem ser neutralizados com a 

eficiente exploração do serviço, ou quando decorrer de negligência, inépcia ou omissão na exploração do 

serviço objeto da Concessão. 

 

DOS PRAZOS 

Cláusula 6a - A CONCESSIONÁRIA executará o serviço, previsto na Cláusula Primeira 

deste Contrato, pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar da data de assinatura do presente Contrato de 

Concessão. 

6.1.  O prazo da concessão poderá ser prorrogado, por igual período, mediante interesse das 

partes, através de Termo Aditivo. A manifestação da intenção de continuidade deverá ser feita por escrito 

ao CONCEDENTE com antecedência de 180 (cento e oitenta) dias da data de término do prazo inicial, 

mediante parecer favorável do Conselho Municipal de Trânsito e da Secretaria Municipal de Habitação e 

Urbanismo. 



6.2. O prazo para início de operação, a partir da assinatura do Contrato de Concessão, não 

poderá exceder 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do contrato e aplicação de penalidades. 

 

DA CONCESSÃO 

Cláusula 7a - A concessão é outorgada em caráter personalíssimo, inalienável, impenhorável, 

incomunicável e intransferível, excetuados os casos previstos na legislação específica, sendo vedada a 

subconcessão. 

Cláusula 8a - O SERVIÇO deverá ser inicialmente operado a partir dos percursos, horários e 

quantidade de veículos conforme estabelecido no Projeto Básico (Anexo I) e no Anexo II – ITINERÁRIOS 

E FREQUÊNCIA DO TRANSPORTE COLETIVO do Edital de licitação, que integra este contrato. 

8.1. Deverão ser cumpridos integralmente, desde o primeiro dia de operação, os itinerários, 

horários, frequências e demais especificações assentadas nos Anexos acima citados, que não poderão ter 

suas especificações reduzidas, salvo alterações necessárias e aceitas pelo CONCEDENTE. 

Cláusula 9a - O CONCEDENTE poderá proceder modificações, acréscimos, aglutinações ou 

desmembramentos nas linhas e em suas especificações, visando o atendimento de demandas oriundas da 

população e o melhor desempenho do SERVIÇO, não ensejando qualquer pretensão à indenização por 

parte da CONCESSIONÁRIA decorrente de alterações introduzidas. 

9.1 A CONCESSIONÁRIA deverá entrar em operação dentro do prazo estipulado, e durante 

o período da concessão, os veículos utilizados no transporte coletivo serão vistoriados a cada 180 (cento e 

oitenta) dias. A vistoria poderá ser efetuada, no todo ou em parte, por oficina mecânica credenciada pelo 

Município, correndo a despesa correspondente por conta do interessado na exploração do serviço.  

9.1.1.  Na vistoria de que trata os itens 9.1 deverá constar necessariamente o registro no 

CREA do responsável pela vistoria.  

9.2. Nenhum veículo a ser utilizado no cumprimento da concessão poderá ter mais de 15 

(quinze) anos de fabricação. 

9.3. Todos os veículos deverão ter a indicação do ponto de partida e do terminal da linha, 

visível à distância de, pelo menos, 20 (vinte) metros durante o dia e deverão dispor de iluminação para que 

possa ser vista à noite, nos moldes estabelecidos pelo Município. 

 

DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Cláusula 10 - O exercício do SERVIÇO pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 

atendimento dos usuários, conforme estabelecido na legislação especifica, nas normas pertinentes e de 

acordo com o estabelecido no Projeto Básico, Anexo I do Edital de licitação. 

 

DOS ENCARGOS  

Cláusula 11 - São encargos da CONCESSIONÁRIA: 



a) prestar o serviço concedido na forma prevista na Lei no 2.397/07, nas normas técnicas 

aplicáveis e no contrato de concessão; 

b) preencher guias, formulários e outros documentos ou controles, como por processamento 

eletrônico de dados, ligados à operação do serviço, dentro dos prazos, modelos e normas fixadas pela 

Administração Municipal; 

c) manter atualizados os dados do seu quadro funcional, da escrituração contábil e de qualquer 

natureza, possibilitando a fiscalização pública e social; 

d) cumprir as normas de operação, manutenção e controle; 

e) contratar pessoal comprovadamente habilitado para as funções de operação, manutenção e 

reparos dos veículos; 

f) adquirir e operar veículos que preencham as especificações técnicas de circulação e de 

conforto previstas na legislação federal e municipal. 

11.1. Incumbe a concessionária a execução dos serviços delegados, cabendo-lhe responder 

por todos os prejuízos causados ao Município, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida 

pelo Município exclua ou atenue essa responsabilidade. 

11.2.  O Município, na fiscalização do serviço, exercerá o poder de polícia, visando a: 

a) assegurar serviço adequado, quanto à qualidade e à quantidade; 

b) verificar a necessidade de renovação ou melhoria dos veículos; 

c) verificar a estabilidade financeira da empresa. 

11.3.  Incumbe à concessionária: 

a) prestar serviço adequado, na forma prevista neste Contrato e nas normas técnicas aplicáveis 

e no contrato; 

b) manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão ou permissão; 

c) prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos defini-

dos no contrato; 

d) cumprir e fazer cumprir as normas de serviço e as cláusulas contratuais; 

e) permitir, aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, aos bens desti-

nados ao serviço, bem como a seus registros contábeis; 

f) zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los 

adequadamente; e 

g) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço. 

11.3.1   As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela CONCESSIONÁRIA serão 

regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer 

relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o Município. 

 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 



Cláusula 12. Os contratantes se obrigam a cumprir e observar fielmente e na melhor forma de 

direito, as obrigações e direitos previstos neste contrato, no Edital de Concorrência no 002/2019 e seus 

Anexos, bem como na legislação pertinente. 

Cláusula 13. São deveres da CONCESSIONÁRIA: 

13.1. Cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato de Concessão, em conformidade com 

as disposições legais e regulamentares e determinações da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo. 

13.2. Executar todos os serviços, controles e atividades relativos à Concessão, com zelo, dili-

gência e economia, utilizando a melhor técnica aplicável a cada uma das tarefas desempenhadas, respeitan-

do as regras estabelecidas pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e sua proposta metodológi-

ca. 

13.3. Comprovar a manutenção das condições de habilitação nos termos exigidos na licitação. 

13.4. Manter atualizados os documentos de regularidade relativos à Seguridade Social (INSS), 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal e renová-

los sempre que expirar a validade dos mesmos encaminhando-os à Secretaria Municipal de Habitação e 

Urbanismo. 

13.5. Acionar todos os recursos a sua disposição a fim de garantir o padrão de serviço ade-

quado. 

13.6. Dispor de frota, equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais, de modo a 

permitir a perfeita execução dos serviços, nos termos do Edital, seus Anexos e a sua proposta metodológi-

ca. 

13.7. Dispor de garagens que atendam a todos os requisitos legais e que permitam a perfeita 

execução dos serviços. 

13.8. Responder perante a Administração Municipal por todos os atos e eventos de sua com-

petência. 

13.9. Executar serviços, programas de gestão e treinamento aos seus empregados, conforme 

metodologia proposta, nos termos do Anexo I. 

13.10. Manter a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo informada sobre toda e qual-

quer ocorrência não rotineira. 

13.11. Elaborar e implementar esquemas de atendimento a situações de emergência, manten-

do disponíveis, para tanto, recursos humanos e materiais. 

13.12. Divulgar adequadamente ao público em geral e ao usuário em particular a adoção de 

esquemas especiais de circulação quando da ocorrência de situações excepcionais ou quando ocorrerem 

alterações nas características operacionais dos serviços. 

13.13. Solicitar autorização prévia da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, para a 

fixação de cartazes ou qualquer tipo de informativo nos veículos, abrigos ou pontos de parada. 

13.14. Acatar medidas determinadas pelos responsáveis investidos de autoridade, em caso de 

acidentes ou situações anormais à rotina. 



13.15. Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus empregados e agentes, 

bem como de suas contratadas. 

13.16. Cumprir determinações legais relativas à legislação trabalhista, previdenciária, de se-

gurança e medicina do trabalho, em relação aos seus empregados. 

13.17. Fornecer ao Poder Concedente, todos e quaisquer documentos e informações pertinen-

tes ao objeto da Concessão, permitindo inclusive a realização de auditorias. 

13.18. Permitir à fiscalização livre acesso aos equipamentos e instalações integrantes dos ser-

viços. 

13.19. Responder por eventuais desídias e faltas quanto às obrigações decorrentes da Conces-

são, nos termos estabelecidos no Contrato. 

13.20. Atender e fazer atender, de forma adequada, os usuários do serviço. 

13.21. Responder, exclusivamente, por todas as ações administrativas ou judiciais que envol-

vam a operação dos serviços de transporte, mantendo a Administração Municipal à margem de tais proce-

dimentos. 

13.22. Comercializar as fichas, bilhetes e/ou cartões, implantando a bilhetagem eletrônica 

compatível com o padrão do sistema de transporte coletivo de passageiros, conforme especificações cons-

tantes do Anexo I. 

13.23. Submeter à aprovação da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo propostas de 

implantação de melhoria dos serviços, acompanhadas das justificativas técnicas e de mercado, visando a 

adequação permanente da oferta à demanda, incluindo a utilização de técnicas e tecnologias diferenciadas, 

inclusive quanto à capacidade e conforto dos veículos. 

13.24. Cumprir as determinações da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo para o 

atendimento de Operações Especiais, sem prejuízo da operação normal. 

13.25. Cobrar as tarifas, conforme fixadas pelo Prefeito Municipal. 

13.26. Manter em dia o inventário, os registros dos bens vinculados à Concessão e manter re-

gularmente escriturados os seus livros contábeis e organizados os arquivos, documentos e anotações, de 

forma a possibilitar a inspeção, a qualquer momento pela fiscalização. 

13.27. Promover a publicação das demonstrações financeiras periódicas da concessionária. 

13.28. Além dos casos decorrentes da legislação em vigor, a CONCESSIONÁRIA será tam-

bém responsável: 

13.28.1 – Pela perfeita execução dos serviços. 

13.28.2 – Pelos efeitos decorrentes da inobservância e/ou infração do Contrato, de leis, 

regulamentos ou posturas em vigor. 

13.28.3 – Pelo ressarcimento de qualquer dano ou prejuízo que causar, por ação ou 

omissão, ao MUNICÍPIO ou a terceiros. 

13.28.4 – Pelas indenizações ou reclamações oriundas de erros ou imperícias praticados na 

execução dos serviços. 



Cláusula 14. São deveres do CONCEDENTE: 

14.1 Cumprir e fazer as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas do Contrato de 

Concessão. 

14.2 Regulamentar a operação do serviço concedido e fiscalizar permanentemente sua 

prestação. 

14.3 Modificar, unilateralmente, as disposições regulamentares do serviço para melhor ade-

quação ao interesse público, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

14.4 Desenvolver e implementar a política tarifária para o sistema de transporte público, in-

cluindo estudos dos modelos e das estruturas tarifárias de remuneração da prestação dos serviços, estudos 

de custos para orientação ao Prefeito Municipal na fixação das tarifas e aplicação das tarifas por ele deter-

minadas. 

14.5 Propor e analisar as alterações de itinerários e de programação, inserir novos trajetos, 

junções, secções ou eliminações de linhas de transporte municipais. 

14.6 Aprovar a publicidade em ônibus, abrigos e na infraestrutura, de acordo com a legislação 

vigente. 

14.7 Estimular a eficiência do serviço e a modicidade das tarifas. 

14.8 Zelar pela boa qualidade do serviço, receber e apurar as reclamações e sugestões dos 

usuários. 

14.9 Estimular a racionalização e melhoria do serviço. 

14.10 Estimular a associação de usuários para defesa de seus interesses, relativos ao serviço, 

inclusive para sua fiscalização. 

14.11 Intervir na prestação do serviço, retomá-lo e extinguir a Concessão, nos casos e nas 

condições previstas no Contrato e legislação vigente. 

14.12 Aplicar as penalidades legais e contratuais previstas. 

14.13 Fiscalizar as condições das instalações e dos equipamentos, nas vistorias sistemáticas 

realizadas na(s) garagem(ns) da Concessionária. 

14.14 Fiscalizar o cumprimento das normas, regulamentos e procedimentos de execução dos 

planos de manutenção e operação. 

14.15 Executar auditorias periódicas para verificar o estado de conservação da frota e avaliar 

os recursos técnicos utilizados. 

14.16 Fiscalizar a comercialização do vale transporte e demais títulos de viagem. 

14.17 Desenvolver projetos de Racionalização Operacional dos Serviços. 

14.18 Apreciar todas as propostas de melhoria dos serviços que visem a adequação da oferta à 

demanda, incluindo a possível utilização de técnicas e tecnologias diferenciadas e alterações quanto à capa-

cidade dos veículos. 



14.19 Cumprir e fazer cumprir a Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobili-

dade reduzida. 

14.20 Estimular o aumento da qualidade, da produtividade, e da preservação do meio ambien-

te. 

Cláusula 15. Poderá o CONCEDENTE efetuar as modificações e ajustes no Sistema de 

Transporte Coletivo referentes, entre outros, a: 

a) itinerários das linhas; 

b) utilização de espaços internos e externos dos veículos, abrigos, equipamentos e outros que 

venham a ser agregados ou envolvidos na presente Concessão, com exclusividade pelo CONCEDENTE, 

para exploração de publicidade comercial ou institucional; 

c) eventual modificação na forma de remuneração, ressalvada justa arrecadação da 

CONCESSIONÀRIA nos termos da legislação vigente; 

d) novas exigências decorrentes da legislação de trânsito ou a critério do CONCEDENTE, 

para a melhoria dos serviços oferecidos, garantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 

DIREITOS DOS USUÁRIOS 

Cláusula 16. São direitos dos usuários: 

16.1 Receber o serviço adequado, nos termos do art. 6o da Lei Federal no 8.987 de 13 de feve-

reiro de 1995. 

16.2 Participar do planejamento, do controle e da avaliação dos serviços através da participa-

ção em audiências e consultas públicas e de outros meios a serem disponibilizados pela Secretaria Munici-

pal de Habitação e Urbanismo. 

16.3 Ter um ambiente seguro para a utilização dos serviços. 

16.4 Ser tratado com urbanidade e respeito pela Concessionária e pela Secretaria Municipal 

de Habitação e Urbanismo através de seus prepostos e empregados. 

16.5 Receber da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e da Concessionária infor-

mações para a defesa de interesses individuais ou coletivos. 

16.6 Obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha, observadas as normas específicas. 

16.7 Levar ao conhecimento da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e da Conces-

sionária as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado. 

16.8 Manter em boas condições os bens públicos e das operadoras através dos quais lhes são 

prestados os serviços. 

16.9 Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela 

CONCESSIONÁRIA na prestação do serviço. 

 

DA FISCALIZAÇÃO 



Cláusula 17 - O Serviço concedido ficará sob direta fiscalização do CONCEDENTE que, 

para este fim, usará de todos os recursos permitidos em lei. 

 

Cláusula 18 – Fica reservado ao CONCEDENTE o direito de fiscalizar o serviço a cargo da 

CONCESSIONÁRIA e o estado dos respectivos veículos, a fim de verificar o fiel cumprimento deste 

contrato e a segurança e comodidade dos usuários. 

18.1. A CONCESSIONÁRIA submeterá seus veículos às vistorias periódicas e 

extraordinárias, na forma da Lei e deste contrato.  

18.2. O CONCEDENTE poderá fiscalizar os veículos e a documentação da 

CONCESSIONÁRIA em qualquer local e hora onde os mesmos se encontrem. 

 

Cláusula 19 – Fica assegurado ao CONCEDENTE o direito de examinar a escrituração da 

CONCESSIONÁRIA, que colocará à disposição os resultados contábeis, os controles administrativos, 

dados estatísticos e quaisquer outros elementos que se lhe solicite, para fins de controle e fiscalização. 

 

Cláusula 20 – A fiscalização a que se refere as cláusulas 18 e 19 fica restrita a servidores do 

CONCEDENTE, devidamente credenciados, aos quais a CONCESSIONÁRIA assegurará, a todo tempo, 

livre acesso aos veículos, escritórios, oficinas, garagens e quaisquer outras instalações ligadas ao serviço 

concedido, proporcionará todas as facilidades que, para esse efeito, se tornem necessárias e fornecerá os 

dados e elementos necessários para o correto desempenho das funções. 

 

PENALIDADES 

Cláusula 21 – A CONCESSIONÁRIA que deixar de atender os requisitos contidos neste 

Contrato sujeita-se às penalidades aqui previstas, bem como as previstas nos artigos 86 e 87 da Lei no 

8.666/93. 

21.1.  Aplicação de advertência no caso de descumprimento de obrigações; 

21.2.  Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no início da prestação do serviço, li-

mitada a 20 (vinte) dias , após o qual será considerado inexecução contratual; 

22.3. Multa de 5% (cinco por cento por cento) no caso de falha na prestação do serviço; 

22.4. Multa de 5% (cinco por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada 

com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 

prazo de 12 (doze) meses; 

22.5 Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento licitató-

rio, será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 02 (dois) anos. 

22.6. As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato estabelecido na Cláusula 2a. 

 

 



DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO E REVERSÃO DOS BENS E DIREITOS 

VINCULADOS 

Cláusula 22 – A Concessão do serviço, nos termos deste Contrato, considerar-se-á extinta ob-

servada as normas legais específicas, quando ocorrer alguma das opções: 

a) Término do prazo do Contrato; 

b) Encampação do serviço; 

c) Caducidade; 

d) Rescisão; 

e) Anulação ou, 

f) Falência ou extinção da Concessionária. 

22.1. Extinta a Concessão, todos os bens vinculados a operação dos serviços ou implantados 

durante a vigência do Contrato, reverterão à Administração Municipal independente de quaisquer notifica-

ções ou formalidades, exceto os bens da Concessionária utilizados na operação dos serviços (veículos e 

garagens). 

22.2. Na reversão dos bens e direitos vinculados ao serviço, estes deverão estar em condições 

adequadas com as características e requisitos técnicos e permitam a plena continuidade dos serviços. 

22.3. Em qualquer hipótese de extinção do Contrato, o Poder Concedente assumirá direta ou 

indireta e imediatamente, a prestação do serviço, para garantir sua continuidade e regularidade. 

 

DA ENCAMPAÇÃO 

Cláusula 23 – Para atender ao interesse público o Município poderá retomar a exploração dos 

serviços referentes à Concessão, nos termos da Lei Federal no 8.987/1995. 

20.1. A encampação somente será realizada após prévio pagamento de encargos ainda não 

amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados pela Concessionária, nos termos do artigo 36 da 

Lei Federal no 8.987/1995. 

 

DA CADUCIDADE 

Cláusula 24 – A Prefeitura Municipal poderá promover a declaração de caducidade da Con-

cessão, que será precedida de processo administrativo de inadimplência, com o objetivo de garantir a conti-

nuidade dos serviços concedidos, assegurando-se à Concessionária, amplo direito de defesa e do contraditó-

rio. 

24.1. A caducidade da Concessão poderá ser declarada a Concessionária que: 

24.1.1. estiver prestando serviços de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as nor-

mas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço. 

24.1.2. descumprir cláusulas contratuais, ou disposições legais ou regulamentares concernen-

tes à Concessão. 



24.1.3. paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvados as hipóteses decorrentes de ca-

so fortuito ou força maior. 

24.1.4. perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada 

prestação do serviço. 

24.1.5. não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos. 

24.1.6. não atender a intimação da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo no sentido 

de regularizar a prestação do serviço. 

24.1.7. for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive 

contribuições sociais. 

24.1.8. ceder ou subcontratar total ou parcialmente os serviços relativos as funções de opera-

ção, sem a prévia anuência da Prefeitura Municipal. 

24.2. A declaração de caducidade não acarretará para a Administração Municipal qualquer 

espécie de responsabilidade em relação a seus empregados e ainda, a ônus, encargos, obrigações ou com-

promissos com terceiros que tenham ou não Contrato com a Concessionária, a qual competirá a inclusão 

desta condição em seus instrumentos contratuais. 

24.3. A caducidade da Concessão acarretará para a Concessionária a retenção de eventuais 

créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos seus débitos, cabendo a Prefeitura Municipal: 

24.3.1. Assumir a execução do objeto do Contrato, no local e no estado em que se encontrar. 

24.3.2 Ocupar e utilizar os locais, instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos 

empregados na execução do serviço, necessários a sua continuidade. 

24.3.3. Promover, no caso de inadimplência financeira, a transferência da execução do serviço 

a terceiro que assuma as obrigações financeiras. 

24.3.4. Aplicar penalidades. 

 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Cláusula 25 – Aplicam-se à este Contrato a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei no 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, bem como a Lei Municipal no 2.397, de 30 de outubro de 2007, Decreto 

Municipal no 037/2018, de 22 de junho de 2018 e demais legislações incidentes. 

Cláusula 26 – Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, o 

Edital de Concorrência no 002/2019, e todos os seus Anexos, bem como o regramento legal citado na 

Cláusula 29 deste Contrato. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula 27 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com os princípios gerais do 

direito e com a legislação aplicável ao caso, admitindo-se o emprego de mecanismos privados para 

resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, nos termos da Lei no 

9.307/96. 



DO FORO 

Cláusula 28 – As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Três de Maio – Rs, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para dirimir as dúvidas e questões 

resultantes ou relativas ao presente contrato. 

 

E por estarem assim, justos e contratados, declaram as partes aceitar todas as disposições 

estabelecidas neste contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre 

o assunto, firmando-o em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo 

assinadas. 

 

Três de Maio, ....... de ............................. de 2019. 

 

Altair Francisco Copatti - Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO 

Concedente 

 

 

Concessionária 

 

Testemunhas: 

1 – Nome: ----------------------------------  2 – Nome: ---------------------------- 

      CPF: -----------------------------------               CPF: ------------------------------- 

 

Gestor: __________________________________      Fiscal: _______________________________ 

(Nome/CPF)                         (Nome/CPF)  

 

 


