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ANEXO VII 
 

MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO PÚBLICA 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM 
LADO O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, DE 
OUTRO A EMPRESA ________________, DESTINA À 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONCESSÃO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 
OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ÁREAS DESTINADAS 
AO ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, BEM COMO A IMPLANTAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 
NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTINADOS AO 
ESTACIONAMENTO ROTATIVO, DE ACORDO COM O 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX- CONCESSÃO PÚBLICA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº _______________________ 
CONTRATO Nº _______________/2023. 

 
Por este instrumento de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA/SP, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº _______________, neste ato representado pelo Secretário Municipal de 
Segurança e Trânsito, SR. ___________________; de ora em diante designado simplesmente 
CONTRATANTE e, de outro, a empresa _____   , sito à   , no município de
  , Estado de , inscrita sob o CNPJ n.  e Inscrição Estadual nº 
_________   , neste ato, representada por seu representante legal, 
Senhor___________  , portador da cédula de identidade RG n. __________ , inscrito 
no CPF/MF sob n.    , doravante denominada, apenas, CONTRATADA, de 
conformidade com os elementos constantes do edital da Concorrência Pública nº XX/XXXX e seus 
anexos, e ainda com fulcro nas disposições da Lei Federal nº 8666/1993 e alterações posteriores, 
art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 9.503/1997; Lei nº 8987/1995 e alterações posteriores; Lei 
Municipal nº 2.294/2019; Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, têm, entre si, 
como certo e avençado o presente contrato destinado à concessão para a prestação dos serviços de 
implantação, administração, manutenção, operação e gerenciamento das áreas destinadas ao 
estacionamento rotativo pago de veículos automotores, bem como a implantação e manutenção da 
sinalização horizontal e vertical nas vias e logradouros públicos destinados ao estacionamento 
rotativo, de acordo com o edital e seus anexos, que fica aqui materializado, o qual reger-se-á 
segundo as cláusulas e condições que, mutuamente, aceitam e outorgam, a saber:
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO 
 
Para os fins deste Anexo, considera-se: 
 
Estacionamento Rotativo Pago: A área de abrangência do estacionamento rotativo refere-se às 
vias e logradouros públicos do Município de Rio Grande da Serra/SP constantes do Anexo I do 
Termo de referência, podendo ser aumentada ou diminuída conforme a conveniência e 
necessidade do Poder Concedente. 
 
Permanência Máxima Diária: 02 (duas) horas é Período máximo dentro de um mesmo dia de 
permanência do veículo ocupando a mesma vaga de estacionamento sequencialmente em 
logradouro público; pois ele não está impedido de novamente estacionar na mesma vaga desde 
que não seja 03 (três) períodos consecutivos. 
 
Cartão de Estacionamento/e-Tíquete: Cartão que comprova o pagamento do preço público para 
utilização do estacionamento rotativo pago. 
 
Créditos Eletrônicos de Estacionamento: Crédito adquirido pelo usuário para pagamento e 
utilização do estacionamento rotativo remunerado através de emissão do e-tíquete, obtido 
mediante sistema eletrônico de obtenção de créditos podendo ser pelo sítio da empresa 
Concessionária ou através de pontos de vendas. 
 
Usuário: Condutor de veículo que utiliza o sistema de estacionamento rotativo pago. 
 
Monitor: Pessoa credenciada pela Concessionária para exercer as atividades de monitoramento, 
orientação aos usuários e/ou condutores de veículos que utilizam o estacionamento rotativo pago, 
fiscalização do tempo de utilização das vagas, e no caso de irregularidade, pode imprimir o “Aviso 
de Estacionamento de Veículo em Situação Irregular”. 
 
Aviso de Estacionamento de Veículo em Situação Irregular: Sempre será emitido pelo Monitor 
quando detectada uma irregularidade na forma de estacionamento e/ou com prazo de 
permanência superior ao determinado pela legislação Municipal ou na ausência do mesmo no 
veículo. 
 
Agente de Trânsito: Pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para o 
exercício das atividades de policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento, é um policial 
competente para lavrar a infração de trânsito, ao constatar a ocorrência in loco, emitindo o “Auto 
de Infração de Trânsito – AIT”. Para ser agente da autoridade de trânsito o servidor, seja civil ou 
policial militar, tem que ser credenciado para poder exercer esta atividade, nos exatos termos do § 
4º do artigo 280 do CTB. 
 

 
CLAUSULA I – DO OBJETO 

 
A CONTRATADA por força do presente instrumento obriga- se nos termos do edital da 
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Concorrência Pública nº XX/XXXX, seus anexos e de sua proposta e financeira apresentada, a qual 
fará parte integrante deste contrato, à concessão para a prestação dos serviços de implantação, 
administração, manutenção, operação e gerenciamento das áreas destinadas ao estacionamento 
rotativo pago de veículos automotores, bem como a implantação e manutenção da sinalização 
horizontal e vertical nas vias e logradouros públicos destinados ao estacionamento rotativo, de 
acordo com o edital e seus anexos. 
 
§ 1º- Ficam fazendo parte integrante do contrato, independentemente de transcrição, com 
perfeito conhecimento das partes contratantes, o citado edital da Concorrência Pública nº 
XX/XXXX, seus anexos e a proposta comercial apresentada. 
 
§ 2º- A CONTRATANTE rejeitará no todo ou em parte os serviços que estiverem em desacordo com 
a proposta apresentada pela CONTRATADA, devendo repará-los de imediato, sem qualquer ônus 
adicional a CONTRATANTE. 
 
§ 3º- A CONTRATADA exonerará a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade relativa a 
danos ou mesmos prejuízos que sejam causados por terceiros e/ou por acidentes no decorrer do 
serviço contratado. 
 
§ 4º- Fica a empresa vencedora, caso venha a sub-empreitar os serviços: 
 

a) Mediante autorização prévia do MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA poderá a 
CONTRATADA subcontratar atividades acessórias e complementares, desde que isso não 
implique em transferência da prestação do serviço público concedido, em perda de 
qualquer ordem ao Município ou aos usuários do sistema, ou ainda em detrimento de sua 
qualidade; 

 
b) Caso a CONTRATADA tenha intenção de subcontratar, deverá informar ao representante da 

CONTRATANTE, indicando o que será subcontratado e os nomes das empresas ou pessoas 
a serem contratadas, devendo submeter o requerimento à aprovação prévia. 

 
§5º- Todos os custos de investimentos decorrentes da implantação dos sistemas correrão por 
conta da CONCESSIONÁRIA. 
 

a) Na ocorrência de qualquer dos casos de extinção da concessão previstos no contrato, ficam 
incorporados ao Poder Concedente todos os bens e direitos para possibilitar a assunção 
dos serviços, excluindo-se os veículos automotores de apoio à fiscalização. 

 
Na possibilidade de ocorrer à assunção dos serviços pelo Poder Concedente conforme 
mencionado no item anterior, a reversão só se efetivará após o pagamento da indenização das 
parcelas dos investimentos vinculados a esses bens, ainda não amortizados ou depreciados pela 
Concessionária, assim como aquilo que deixará de obter de lucro até final do contrato. 
 
§6º- Está incluída no objeto da presente licitação a execução dos serviços de implantação de toda 
a sinalização viária envolvendo as especialidades relacionadas, bem como a manutenção das 
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mesmas, durante a vigência do contrato. A Concessionária deverá mobilizar todos os recursos 
necessários (humanos e materiais) para realizar tais serviços que deverão abranger, mas não se 
limitar, aos seguintes itens: 
 

a) Elaboração dos projetos executivos das áreas de implantação; 
b) Fornecimento, instalação e manutenção das placas de regulamentação, advertência 

e indicação; 
c) Pintura de pavimento para demarcação das áreas de estacionamento; 
d) Comunicação visual dos Postos Autorizados de Venda. 

 
§7º- A contratação da equipe de serviços de implantação e manutenção de toda a operação do 
Sistema de Estacionamento Rotativo Pago, envolvendo as especialidades relacionadas, bem como 
a execução das reciclagens necessárias da mesma, durante a vigência do contrato, englobando: 
 

a) Recrutamento da equipe; 
b) Treinamento da equipe com relação às leis de trânsito, preenchimentos de 

formulários e relatórios; 
c) Treinamento comportamental da equipe com relação à forma de comunicação com 

os usuários. 
 
§8º- A concessionária deverá administrar e garantir a gestão da operação do sistema, efetuando 
os controles conforme condições contidas no Anexo I – Termo de Referência, envolvendo 
basicamente as seguintes atividades: 
 

a) Comercializar, gerenciar e garantir a guarda e custódia da arrecadação; 
b) Prestar apoio, orientação e informações aos usuários; 
c) Monitorar e Fiscalizar as áreas de Estacionamento Rotativo Pago; 
d) Implantar o total de vagas previsto. 

 
CLÁUSULA II- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços deverão ser executados conforme Termo de Referência, de acordo com as 
programações estabelecidas pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. 
 
§ 1º- O regime de execução do contrato será o de empreitada por maior valor percentual de 
repasse. 
 
§ 2º - A CONTRATADA deverá implantar o sistema de acordo com o cronograma estabelecido no 
Termo de Referência e suas possíveis alterações sempre com autorização prévia da Secretaria 
Municipal de Segurança e Trânsito; 
 
§ 3º- Os serviços deverão ser executados na sede da CONTRATANTE, correndo por conta da 
CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, decorrentes da execução do objeto destecontrato; 
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§ 4º- É responsabilidade da CONTRATADA o reparo de imediato, depois do comunicado da 
Administração Municipal, de quaisquer serviços executados fora das especificações, sem 
quaisquer ônus para a Administração Municipal. 

 
CLÁUSULA III– DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
A Concessionária será responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais, 
previdenciários, comerciais e outros que resultarem dos compromissos assumidos no contrato, 
não assumindo o PODER CONCEDENTE qualquer responsabilidade pelo pagamento dos encargos 
que competirem à mesma, tampouco se obrigando a restituições e reembolsos de valores 
principais e acessórios, despendidos com tais pagamentos. 
 
§ 1º- A Concessionária ficará obrigada a adotar todas as medidas, precauções e cuidados, visando 
evitar a ocorrência de danos materiais e pessoais a seus operários e a terceiros, devendo prestar 
total observância às normas de direito do trabalho em especial as relativas à segurança e medicina 
do trabalho, bem como as medidas relacionadas com o seguro de seus empregados e de terceiros 
contra tais danos, ficando sempre responsável pelas consequências originárias de acidentes que se 
verificarem. 
 
§ 2º- A Concessionária obriga-se a acatar as disposições legais e regulamentares, instruções 
complementares estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE, bem como colaborar com as ações 
desenvolvidas por seus prepostos responsáveis pela fiscalização do serviço e, em especial: 
 

a) Cumprir e colaborar com a autoridade no cumprimento do tempo de permanência dos 
veículos nos estacionamentos, conforme determinação do PODER CONCEDENTE; 
 

b) Executar os serviços propostos pelo PODER CONCEDENTE, conforme especificado no Anexo 
I – Termo de Referência, dentro dos prazos estabelecidos cláusula décima terceira deste 
contrato. 

 
§ 3º- O serviço de operação das áreas destinadas ao estacionamento no PODER CONCEDENTE 
compreenderá as seguintes obrigações e atribuições da Proponente vencedora: 
 

a) A Concessionária compromete-se a adquirir, instalar e manter atualizados todos os 
equipamentos fixos, portáteis ou seus softwares, periféricos, peças de reposição e os 
acessórios necessários para a execução dos serviços especificados no Anexo I – Termo de 
Referência; 
 

b) A Concessionária compromete-se a prestar serviço adequado, obedecendo às exigências de 
qualidade, continuidade, regularidade, eficiência, atualidade, generalidade, modicidade, 
cortesia e segurança, bem como, garantindo a aplicação das leis, normas e regulamentos 
específicos, colaborando com as autoridades na adoção de medidas que visem à eficácia do 
sistema de estacionamento rotativo; 
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c) A Concessionária compromete-se a projetar, implantar e proceder à manutenção de toda a 
sinalização de trânsito, precedido de aprovação e sujeito à fiscalização da área técnica 
responsável do poder Concedente referente ao estacionamento rotativo pago; 
 

d) A Concessionária compromete-se a efetuar os controles administrativos e financeiros do 
sistema, proporcionando segurança ao poder Concedente, a possibilidade de verificação da 
arrecadação do sistema e maior qualidade da prestação dos serviços à população usuária; 
 

e) A Concessionária compromete-se a instalar sede na área do PODER CONCEDENTE para 
atendimento ao usuário e utilização como base operacional; 
 

f) A Concessionária compromete-se a estar capacitado para prestar as informações 
necessárias aos usuários, recepcionar e responder sugestões e reclamações na sua sede, 
em campo e através de serviço telefônico; 

 
§ 4º- A Concessionária compromete-se para fins de execução do objeto deste Edital, a não 
explorar mão-de-obra infantil, sob pena de rescisão automática e imediata deste ajuste, sem 
qualquer direito à indenização, nos termos da Constituição Federal, artigo 7º, Inciso XXXIII. 
 
§ 5º- A transferência direta ou indireta da concessão será admitida nos termos dos artigos 26 e 27 
da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 
 

CLÁUSULA IV– DA COBRANÇA TARIFÁRIA 
 
Os veículos, de passeio ou de carga e motocicletas que vierem a ocupar, mais de uma vaga, ou não 
estiver estacionado em vagas destinadas a eles, desde que informado nas placas de sinalização 
vertical, estarão sendo considerados infratores, pois estão estacionando em desacordo, mesmo 
que estiverem adquiridos o e-tíquete em quantidade de ocupação para uma ou duas vagas, 
deverão receber Aviso de Estacionamento de Veículo em Situação Irregular e multa. 
 
§ 1º- As áreas demarcadas com sinalização de regulamentação para táxi, farmácia, transporte de 
valores e outros, terão gratuidade, desde que justificadas e autorizadas pelo departamento 
competente do poder concedente. 
 
§ 2º- Operações de carga e descarga de mercadorias serão permitidas na área regulamentada, 
desde que atendam a regulamentação do local, mediante pagamento normal da tarifa e tempo 
máximo de utilização. 
 
§ 3º- Estarão isentos do pagamento da tarifa, os veículos Oficiais da União, dos Estados e 
Municípios, quando a serviço e devidamente identificados e autorizado pelo departamento 
competente do poder concedente. 
 
§ 4º- Na hipótese de interrupção parcial ou total das vagas de estacionamento rotativo, objeto da 
presente concessão, para atos e eventos festivos cívicos, sociais, políticos, obras civis, entre 
outros, o PODER CONCEDENTE deverá comunicar expressamente a Concessionária com 
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antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas. 
 
§ 5º- A Concessionária deverá manter registro de todas as operações de entrada de valores do 
sistema. O mesmo se aplica às movimentações e utilização de outros meios de pagamento 
implantados no sistema, segundo as regras do ANEXO I – Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA V– DA NOMEAÇÃO DE FISCAL E COMUNICAÇÕES E DO GESTOR 
 
A Secretaria requisitante indicará servidor para atuar como fiscal do contrato, devendo 
acompanhar, fiscalizar e controlar a execução do contrato, para fins do disposto no artigo 67, e 
parágrafos, da Lei Federal 8666/93, responsabilizando-se pelo recebimento e conferência dos 
produtos. 
 
§ 1º - O encaminhamento de cartas e documentos recíprocos referentes a este contrato será 
considerado como efetuadas, se entregues através de protocolo aos destinatários abaixo: 
 
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA 
Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito Endereço: Avenida Jean Lieutaud, 309 
Bairro: Santa Tereza 
Telefone: (11) 2770-0162 
 
CONTRATADA 
Razão Social Endereço Telefone 
 
§ 2º– Fica definido que a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito será responsável pela 
Gestão do presente contrato, ficando a seu encargo o gerenciamento das comunicações, 
tramitação de notas de empenhos e fiscais junto ao Fornecedor, Contabilidade e Setor de 
Almoxarifado, bem como outros atos que se referem a este. 
 
§3º – Caso o Gestor não obtenha êxito nas comunicações, caberá, à Diretoria de Licitações e 
Contratos as demais notificações. 
 

CLÁUSULA VI- DO PAGAMENTO E REVISÃO DA TARIFA 
 
Os pagamentos serão efetuados pela CONCESSIONÁRIA, mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente à prestação dos serviços, mediante depósito Conta Corrente nº__ , Ag.nº ______, 
Banco _________, nominal a Prefetura Municipal de Rio Grande da Serra. A CONCESSIONÁRIA 
deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE, cópia do comprovante do depósito mensal até o dia 
20 (vinte) do mês subsequente. 
 
§ 1º– A revisão do valor da tarifa se dará por iniciativa do Poder Concedente, por solicitação da 
Concessionária, com vistas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, 
observando-se as regras no Termo de Referência, observando a fórmula de reajuste abaixo: 
 
VT= 0,70 x IPC + 0,30 x IPCA 
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Onde: 
VT = Valor de tarifa; 
IPC= Índice de variação anual do piso salarial da categoria; 
IPCA= Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. 
 
§ 2º– A modificação das condições regulamentares do serviço que implique aumento dos encargos 
da Concessionária corresponderá à revisão das tarifas, na mesma proporção do percentual 
ofertado; 
 
§ 3º– O preço da tarifa está estabelecido no presente Edital e poderá ser revisado após o período 
de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação, obedecidas às regras previstas na 
Lei Federal n°. 8.987/95; 
 
§ 4º– Quando o desequilíbrio econômico-financeiro da concessão for provocado pela ocorrência 
de fatos ou eventos supervenientes e imprevisíveis que alterem as condições iniciais da prestação 
dos serviços, a revisão se fará após a comprovação de que tal ocorrência guarda relação com as 
alterações verificadas; 
 
§ 5º– Não terá lugar à revisão de tarifas quando a justificativa do pedido de revisão que se 
fundamentar na ocorrência de erros ou omissões quanto aos elementos considerados na 
elaboração da Proposta de Preços da Concessão do Serviço; 
 
§ 6º– Poderá o Poder Concedente determinar a redução do valor do repasse relativo ao ônus da 
concessão, visando o estabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato, caso os 
reajustes necessários venham a elevar significativamente o valor das tarifas aos usuários, visando 
à modicidade das tarifas; 
 
§ 7º– A Proponente poderá viabilizar como fonte de receitas alternativas a comercialização dos 
espaços reservados para sinalização do Sistema, bem como os espaços não utilizados nos cartões 
para realizações de promoções e propaganda para si ou para terceiros. 
 
§ 8º- A tarifa a ser cobrada do usuário será nos moldes do Anexo II do Decreto Municipal nº 
2.604/2019: 
 

a) R$ 2,00 (dois reais) pelo período de uma hora. 
b) R$ 4,00 (quatro reais) pelo período de duas horas. 

 
§ 9- O tempo máximo de permanência do veículo em uma mesma vaga é de 2 (duas) horas. 
 
§ 10º- As tarifas serão pagas diretamente pelos usuários à Concessionária, e será de sua 
responsabilidade a administração destes valores. 
 
§ 11º- A CONCESSIONÁRIA é responsável pela integridade e guarda dos meios de pagamento 
descritos na presente cláusula, que deverão ser estocados, sob sua responsabilidade, em local 
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com condições de armazenamento e de segurança, compatíveis com o produto em questão. 
 

CLÁUSULA VII- DA GARANTIA 
 
A CONCESSIONÁRIA obriga-se à prestação de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor previsto da arrecadação anual, podendo optar dentre as modalidades assecuratórias 
legalmente discriminadas art. 56, § 1º da Lei Federal 8.666/93. 
 
§ 1º– A CONCESSIONÁRIA obriga-se a substituir ou prorrogar o prazo da garantia oferecida, caso 
expire a validade da mesma antes do encerramento do contrato. 
 
§ 2º– Em havendo aditamento do valor contratual a CONCESSIONÁRIA deverá proceder, em até 10 
(dez) dias, ao aditamento da caução, de modo a manter-se a garantia inicial. 
 
§ 3º– A “CONCESSIONÁRIA” obriga-se a substituir ou prorrogar o prazo da garantia oferecida, caso 
a mesma venha a vencer antes do recebimento definitivo dos serviços. 
 
§ 4º– A devolução da garantia ofertada será procedida após o encerramento do contrato, desde 
que restarem cumpridas todas as obrigações contratuais, sem prejuízo das responsabilidades 
supervenientes. 
 

CLAUSULA VIII- RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA 
 
O fornecimento, implantação e administração dos equipamentos eletrônicos de controle 
conforme Anexo I – Termo de Referência. 
 
§ 1º– A implantação de sistema informatizado de gestão, fiscalização e monitoramento, – 
conforme Anexo I – Termo de Referência. 
 
§ 2º– O fornecimento de senha para acesso ao Portal da Operação (sitio da Internet). 
 
§ 3º– Elaboração de projeto, implantação, manutenção de sinalização horizontal e vertical, 
realização da identidade visual que será adotada para o sistema nas áreas concedidas. 
 
§ 4º– A implantação e credenciamento de Postos de Venda para comercialização aos usuários de 
Tíquetes, cartões pré-pagos e cartões emergenciais de preenchimento manual para utilização das 
vagas de Estacionamento Rotativo Pago. 
 
§ 5º– Manter postos de vendas devidamente identificados, submetendo os modelos de 
comunicação visual à aprovação do PODER CONCEDENTE. 
 
§ 6º– Manter o pessoal operativo devidamente uniformizado, segundo padrão submetido à 
aprovação do PODER CONCEDENTE, sendo o custo pela confecção dos uniformes de exclusiva 
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 
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§ 7º– Encaminhar mensalmente ao PODER CONCEDENTE, todos os dados gerenciais do sistema. 
 
§ 8º– Assumir a responsabilidade pelo pagamento de impostos e outros encargos que competirem 
à CONCESSIONÁRIA, não cabendo-lhe direitos de pleitear do PODER CONCEDENTE qualquer 
situação ou reembolso de quantias principais ou acessórias. 
 
§ 9º– Repassar mensalmente ao PODER CONCEDENTE o valor equivalente ao da proposta 
ofertada. 
 
§ 10º– A CONCESSIONÁRIA deverá efetuar o repasse mensalmente até o dia 10 (dez) do mês 
seguinte ao da arrecadação e ainda: 
 
I- Prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no 
contrato; 
II- Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão; 
III- Prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos 
definidos no contrato; 
IV- Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão; 
V- Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos 
equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis; 
VI- Promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, 
conforme previsto no edital e no contrato; 
VII- Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los 
adequadamente; e 
VIII- Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço. 
 
 

CLÁUSULA IX- DO ATRASO NO REPASSE 
 
O atraso injustificado no cumprimento do prazo sujeitará a concessionária à multa de 0,33% 
(trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 9,9% correspondente a até 
30 (trinta) dias de atraso, incidente sobrea parcela inadimplida, sem prejuízos das demais 
penalidades previstas na Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 

CLÁUSULA X– DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 
 
A Concessionária deverá, através de seu preposto, ser responsável pelo objeto da concessão, 
respondendo pelo fiel cumprimento do Contrato, devendo manter os trabalhos sob sua supervisão 
direta, independentemente de estes trabalhos serem executados por ela própria ou por sub-
cessionárias. 
 
§ 1º– Quando uma parte do trabalho for subcontratado, a Concessionária deverá informar ao 
representante da Concedente sua intenção em fazê-lo, indicando qual o trabalho a ser 
subcontratado e os nomes das empresas. 
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§ 2º– O representante da Concedente poderá exigir medidas adicionais na área de abrangência do 
Projeto, como também poderá suspender os trabalhos temporariamente até que as medidas de 
segurança sejam consideradas suficientes. 
 
§ 3º– A Concessionária é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do Contrato. 
 
§ 4º– O não-cumprimento, pela Concessionária, dos encargos trabalhistas, bem como das normas 
de saúde, higiene e segurança do trabalho, poderá importar na rescisão do Contrato, sem direito à 
indenização. 
 
§ 5º –A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos estabelecidos neste item, 
não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar 
o objeto do Contrato. 
 
§ 6º– Identificar e notificar os veículos estacionados nas vagas do sistema, aplicando respectiva 
Notificação, disponibilizando à Autoridade Municipal de Trânsito e também representante do 
Poder Concedente no contrato, os dados relativos aos veículos que deixaram de efetuar o 
pagamento da tarifa. 
 
§ 7º– Comunicar os agentes municipais de trânsito os veículos estacionados irregularmente e 
acima do tempo máximo permitido na mesma vaga. 
 
§ 8º– A Concessionária será responsável pelos danos causados direta ou indiretamente ao 
Município de Rio Grande da Serra, Concessionárias de Serviços Públicos (energia, água, telefone, 
gás, etc.) ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo 
ou reduzindo aquela responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento, pela Concedente, do 
desenvolvimento dos serviços objeto do Contrato. 
 
§ 9º– Os serviços ora licitados não incluem deveres de vigilância ou de guarda em relação aos 
veículos estacionados na Área Azul, seus acessórios ou bens neles deixados, bem como não 
incluem um dever de segurança pessoal de seus proprietários ou usuários. 
 
§ 10º– Somam-se àquelas retro mencionadas neste item as obrigações abaixo relacionadas, 
compondo o escopo de obrigações da CONCESSIONÁRIA: 
 

a) Não danificar o passeio público, e preservar as tubulações da concessionária, ou quaisquer 
outras interferências, com reparação de eventuais danos, ocasionados direta ou 
indiretamente, através do fornecimento de materiais e mão-de-obra habilitada para a 
execução dos trabalhos, sem ônus para a Municipalidade; 

 
b) Arcar com todos os ônus decorrentes da execução do Contrato de Concessão; 

 
c) Prestar o serviço adequado, na forma da lei, dentro das normas técnicas aplicáveis e nos 

termos do contrato; 
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d) Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço, permitindo às fiscalizações livre acesso, a 

qualquer tempo, às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis; 
 

e) Identificar e notificar veículos infratores, informando ao ÓRGÃO ou a seus agentes 
municipais de trânsito a utilização irregular das vagas de estacionamento, além de informar 
a taxa de ocupação de vagas (veículos pagantes e em situação irregular). 

 
f) Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que prestar, 

pelo fornecimento, instalação, operação, manutenção permanente e preventiva dos 
equipamentos durante todo o período contratual, assim como o cumprimento das 
especificações técnica, bem como por quaisquer danos decorrentes da prestação de seus 
serviços, causados ao Município de Rio Grande da Serra, a terceiros, a logradouros ou 
equipamentos públicos; 

 
g) Comunicar ao CONCEDENTE, expressamente, qualquer defeito constatado durante a 

operação dos equipamentos; 
 

h) Atender dentro do prazo declarado a solicitação da CONCEDENTE a prestar manutenção 
preventiva e corretiva necessária aos equipamentos; 

 
i) É obrigada a corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções de material empregado; 
 

j) Não subempreitar, sendo, no entanto permitido fazê-lo mediante autorização prévia do 
Executivo Municipal, continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel 
observância das especificações; 

 
k) Manter o quadro de pessoal administrativo e operacional, obrigando-se a arcar com as 

despesas de pessoal necessários à administração, execução e fiscalização dos serviços, não 
cabendo contra a Municipalidade nenhuma ação por perdas e danos ou roubo quanto aos 
veículos estacionados nos locais permitidos e explorados pela empresa vencedora da 
presente concorrência; 

 
l) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas para contratar com o serviço público. Bem como, cumprir e fazer cumprir as 
normas dos serviços e cláusulas contratuais de concessão; 

 
m) Obedecer aos prazos e padrões estabelecidos para execução dos serviços previamente 

definidos neste edital; 
 

n) Deverá aceitar e respeitar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato às modificações 
das disposições regulamentares dos serviços, inclusive decorrentes das alterações da 
legislação pertinente e de atualização tecnológica determinadas pelo Poder Público; 
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o) Permitir estacionamento sem ônus, dos carros oficiais da União, dos Estados e dos 
Municípios e suas autarquias, os veículos de transporte coletivo de passageiros, transporte 
de valores e ambulâncias. 

 
p) Permitir aos encarregados da fiscalização do poder CONCEDENTE livre acesso em qualquer 

época, as obras, aos equipamentos e as instalações integrantes do serviço, bem como aos 
seus registros contábeis, observando programação prévia de visita em horário normal de 
expediente, sempre acompanhando de representante da CONCESSIONARIA; 

 
q) Recuperar em 72 (setenta e duas) horas após comunicação do ÓRGÃO MUNICIPAL, todo 

dano que ocorrer nos logradouros e passeios públicos quando da fixação de postes, placas 
etc; 

 
r) Utilizar, mão de obra da Concessionária, sendo acompanhada pelo fiscal do Contrato do 

Município de Rio Grande da Serra/SP. 
 

s) O credenciamento de Postos de Vendas em número suficiente para satisfazer a demanda do 
local, preferencialmente uma relação de 01 (um) Posto de venda para cada 80 (oitenta) 
vagas. 

 
t) Para que se credencie os postos os mesmos deverão ter condições de atendimento ao 

condutor; contar com equipamento de microcomputador, conectado a Internet, em que 
possa ser instalado o Software de Estacionamento Rotativo Pago, assim como conexão USB 
e suportar a conexão de impressora térmica. 

 
u) Deverá manter em tempo integral 01 (um) coordenador operacional a fim de exercer as 

atividades atinentes à empresa operadora, no qual assuma toda e quaisquer 
responsabilidade técnica com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de 
emergência que se torne necessária; 

 
v) Fica obrigada a concessionária a obedecer ao disposto a Lei Municipal nº 2.547/2009, que 

estipula que deverão ser reservadas para os egressos 5% (cinco por cento) do total das 
vagas existentes, as quais serão regularmente tarifadas. 

 
§ 11º– 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 a CONCEDENTE e os terceiros contratados pela CONCESSIONÁRIA. 
 

CLÁUSULA XI– DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 
 
Comunicar à Concessionária, com a antecedência necessária, observando o prazo de 10 (dez) dias 
úteis, no mínimo, qualquer alteração na Concessão, desde que não altere o equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato. 
 
§ 1º– Cumprir e fazer cumprir às disposições regulamentares da concessão, as cláusulas 
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contratuais, aplicar as penalidades inerentes e exercer a fiscalização de trânsito prevista no Código 
de Trânsito Brasileiro. 
 
§ 2º– A Concedente através de sua Secretaria de Trânsito tem a obrigação de efetuar fiscalização 
do serviço objeto desta licitação por meios próprios e em conjunto com o concessionário, 
disponibilizando agentes de trânsito em quantidade suficiente sobre a demanda para executar a 
fiscalização e autuação dos veículos infratores, visto que os monitores de fiscalização do 
concessionário não podem fazê-lo por força da lei. 
 
§ 3º– Garantir a eficácia do sistema de estacionamento rotativo, objeto da presente concessão 
dando pleno apoio a CONCESSIONÁRIA na sua atuação, colocando permanentemente disponíveis, 
durante o período de funcionamento do sistema, agente de transito para fiscalização, com poder 
necessário de autuação, com a finalidade de firmar os autos de infração e/ou avisos de 
irregularidade emitidos pelos agentes da CONCESSIONARIA, para aplicação das penalidades 
previstas no Código de Transito Brasileiro, aos veículos estacionados irregularmente. 
 
§ 4º– Os agentes de trânsito deverão lavrar autuações, sempre que for emitido o relatório de pós 
uso pelos monitores do concessionário. 
 
§ 5º– O valor do abatimento será efetuado com base no valor da hora “x” período de ocupação da 
vaga irregularmente. 
 
§ 6º– Quando do ato constatação in loco pelo agente de trânsito do veículo que de fato estiver em 
situação irregular o agente deverá emitir um auto de infração, devendo complementarmente 
inserir o número do auto de infração, em campo especifico do sistema através do equipamento 
fornecido. Desta forma a prefeitura poderá acompanhar os índices de eficiência de sua equipe. 
 
§ 7º– Efetuar emissão de relatório comunicando à Concessionária referente aos autos de 
infração/multas emitidos, os quais foram devidamente informados pela Concessionária à 
Concedente através do sistema e informado aos usuários através de “Aviso de Estacionamento de 
Veículo em Situação Irregular” para aplicação das penalidades, solicitando a mesma tomar 
providencias para que se cumpra o objeto deste, o não cumprimento deste poderá acarretar em 
uma análise e adequação para o efetivo equilíbrio econômico financeiro desta concessão. 
 
§ 8º– Intervir na concessão nos casos e condições previstos em lei. 
 
§ 9º– Zelar pela boa qualidade dos serviços, receberem, apurar e solucionar queixas e reclamações 
dos usuários, que serão cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas. 
 
§ 10º– Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e 
conservação. 
 
§ 11º– Proporcionar as condições adequadas e necessárias para a execução dos serviços 
contratados, de acordo com os termos do Contrato, adotando e tomando todas as providências 
em prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis da data da comunicação efetuada pela 
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Concessionária. 
 
§ 12º– A Concedente indicará um profissional que fiscalizará os serviços e o relacionamento com a 
Concessionária. 
 
§ 13º– A Concedente se obriga a proceder a análise e aprovação do projeto implantado e 
submetido pela Concessionária, autorizando e formalizando através de documento de aceite, em 
seguida o início da operação. 
 
§ 14º– A Concedente se obriga a liberar as áreas objeto do Contrato totalmente desembaraçadas 
administrativa e judicialmente, dentro do prazo de 15 (quinze) dias da data da assinatura do 
Contrato. 
 
§ 15º- DA INTERVENÇÃO- Sem prejuízo das sanções previstas, fica garantido à Concedente, no 
caso de a rescisão ser motivada pelo disposto nos incisos I à XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal 
nº. 8.666/93, cujo direito a Concessionária reconhece expressamente, a retenção dos créditos 
decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Concedente. 
 

a) -A CONCEDENTE poderá intervir na Concessão, com o fim de assegurar a adequação na 
prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, 
regulamentares e legais pertinentes; 
 

b) -A intervenção se dará em caráter excepcional, nos casos previstos no Edital, com o fim 
exclusivo de assegurar a regularidade e a adequação na execução do serviço, o fiel 
cumprimento do Contrato e das normas legais e regulamentares pertinentes. 

 
c) - A intervenção far-se-á por portaria da concedente, que conterá a designação do 

interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. 
 

d) - Declarada a intervenção, a concedente deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurar 
procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar 
responsabilidades, assegurado o direito deampla defesa. 

 
e) - Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e 

regulamentares será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente 
devolvido à CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de seu direito à indenização. 
 

f) O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de até cento e oitenta dias, 
sob pena de considerar-se inválida a intervenção; 

 
g)  - Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será 

devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que 
responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. 

 
h) - A extinção da concessão poderá ocorrer nas hipóteses previstas nos artigos 35 a 39 da Lei 
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Federal nº 8.987/95. 
i) -DA ENCAMPAÇÃO- A encampação se dará quando, durante o prazo de concessão, por 

motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após o prévio pagamento 
da indenização, com base na expectativa de receita prevista pelo tempo de Contrato 
remanescente, e na forma do dispositivo no artigo 36 da Lei 8.987/95. 
 

j) - DA DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA CONCESSÃO- A inexecução total do Contrato 
acarretará, a critério do CONCEDENTE, a declaração da caducidade da concessão, ou 
aplicação das sanções contratuais. 
 

k) - A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo Poder Concedente, quando da 
ocorrência das situações constantes nos incisos I a VII do art. 36 da Lei 8987/1995; 
 

l) - A declaração de caducidade de concessão deverá ser precedida na verificação da 
inadimplência da Concessionária em processo administrativo, assegurado o direito da ampla 
defesa. 
 

m) - Não será instaurado o processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à 
Concessionária os descumprimentos contratuais havidos, dando-lhe um prazo para corrigir 
as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais. 
 

n) - Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será 
declarada por decreto do CONCEDENTE, independentemente de indenização prévia, 
calculada no decurso de prazo. 
 

o) - A indenização acima tratada será devida na forma do prescrito no artigo 36 da Lei 8.987/95 
e do Contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela 
Concessionária. 
 

p) - Declarada a caducidade, não resultará, para o Poder Concedente, qualquer espécie de 
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com 
terceiros ou com empregados na Concessionária. 
 

q) - A transferência da Concessão ou controle societário da Concessionária, sem prévia 
anuência do Poder Concedente, acarretará a caducidade da Concessão. 
 

CLÁUSULA XII - DA REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO 
 
O PODER CONCEDENTE poderá revogar a Concessão nas hipóteses previstas nos artigos 77 a 79 da 
Lei que regula os procedimentos licitatórios (Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores 
alterações), no que couber, sem que tal ato gere qualquer direito à indenização, pelo PODER 
CONCEDENTE, também nos seguintes casos: 
 

a) na ocorrência de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução da concessão; 
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b) pelo não cumprimento de quaisquer das cláusulas avençadas ou pelo seu cumprimento 
irregular; 

 
c) quando, pelas reiteradas impugnações feitas pelo PODER CONCEDENTE, ficar evidenciada a 

incapacidade da CONCESSIONÁRIA para dar execução à concessão ou para prosseguir na sua 
execução; 

 
d) se a CONCESSIONÁRIA transferir a concessão, no todo ou em parte sem previa comunicação 

a Concedente; 
 
e) na ocorrência de protestos de títulos ou na emissão de cheques sem suficiente provisão de 

fundos, que caracterize a insolvência da CONCESSIONÁRIA e, 
 
f) por acordo mútuo ou por razões de exclusivo interesse da Administração. 
 

CLÁUSULA XIII- DAS PENALIDADES 
 
O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese 
prevista nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei 
Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994, autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, 
unilateralmente, o contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável ainda, o 
disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal. 
 
13.1. São aplicáveis as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores, 
e demais normas pertinentes, a seguir indicadas: 
I. Advertência; 
II. Multa; 
III. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra; 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
 
13.2. A multa pela recusa da adjudicatária em assinar o Contrato de Concessão, dentro do prazo 
estabelecido neste Edital será de 10% (dez por cento) do faturamento bruto total estimado, sem 
prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
 
13.3. Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor do faturamento bruto mensal estimado, 
por dia que exceder o prazo para início dos serviços outorgados pelo presente contrato, sem que 
haja motivo devidamente justificado e aceito pelo Poder Concedente; 
 
13.4. Multa 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, em caso de atraso injustificado no 
cumprimento do prazo indicado no subitem 12.4, incidente sobre a receita bruta mensal sem 
prejuízos das demais penalidades previstas na Lei 8666/93 e suas posteriores alterações até o 
limite de 10 (dez) dias contados a partir do término dos referidos prazos. 
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13.5. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da remuneração mensal devida ao Município, por 
dia de interrupção, caso a concessionária suspenda a operação de qualquer área sob seu controle, 
sem as devidas justificativas apresentadas ao Poder Concedente e por este aceitas. 
 
13.6. Multa de 10% (dez por cento) do valor do faturamento bruto total estimado, pela rescisão 
imotivada ou rescisão provocada por ato de uma das partes, caberá a parte prejudicada o direito a 
multa indenizatória. 
 
13.7. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando 
cabíveis. 
 
13.8. Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do subitem 13.2, será a Concessionária 
intimada da intenção da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra quanto à aplicação da 
penalidade, concedendo-se prazo para interposição de defesa prévia, nos termos do art. 87, §2º e 
§3º da Lei 8.666/93. 
 
13.9. Não sendo apresentada a defesa prévia pela Concessionária ou havendo o indeferimento da 
mesma quando interposta, a Administração providenciará a notificação da Concessionária quanto 
à aplicação da penalidade, abrindo-se prazo para interposição de recurso administrativo, nos 
termos do artigo 109, I, “f” da Lei no 8.666/93. 
 
13.10. Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das multas será de 3 (três) dias 
úteis a contar da intimação da Concessionária. A critério da Prefeitura Municipal de Rio Grande da 
Serra, o valor poderá ser inscrito em dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo. 
 
13.11. A empresa que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
Contrato de Concessão, deixar de entregar documentação exigida para a sessão pública ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Rio 
Grande da Serra, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital, no 
Contrato e nas demais cominações legais. 
 
13.12. A inexecução parcial ou total do Contrato poderá ensejar sua rescisão, nos casos previstos 
no art. 78, no modo previsto pelo art. 79, com as consequências previstas no art. 80, todos da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 
§1º - No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a convalidação 
em falência ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais 
cominações legais. 
 
§ 2º - A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização 
civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência. 
 
§ 3º - A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos 
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prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA XIV- DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
A implantação deverá ser iniciada pela Concessionária em até 30 (trinta) dias corridos contados da 
emissão da Ordem de Serviço referente a 1ª Etapa do Sistema e a 2ª Etapa em até 180 (cento e 
oitenta) dias do início da 1ª Etapa. 
 
§ 1º - A expressão “dias trabalháveis” se refere aos dias efetivos de trabalho, sendo o contrário 
dos “dias de paralisações”, ou sem atividade devido às chuvas, umidade do solo e aos feriados 
tradicionais. 
 
§ 2º - Implantado o Estacionamento Rotativo Pago, sua ampliação para outras áreas destinadas à 
expansão do sistema somente poderá ser realizada a partir da solicitação feita pela Concedente, 
conforme sua necessidade e de acordo com as modificações que ocorrerem no trânsito interno. 
 
§ 3º - Ocorrendo necessidade de alteração do prazo, tal fato deverá ser objeto de comunicação 
expressa da Concessionária à Concedente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir do fato 
gerador. 
§ 4º - O Prazo contratual somente será revisto, quando seu descumprimento estiver embasado 
nos motivos de força maior, greves ou por motivos imputáveis ao PODER CONCEDENTE. 
 
§ 5º - Ocorrendo a necessidade de alteração do prazo, com base nos motivos previstos no subitem 
anterior, tal fato deverá ser objeto de comunicação expressa da CONCESSIONÁRIA ao PODER 
CONCEDENTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir do fato gerador. 
 
§ 6º - Serão descontados os dias de impossibilidade de trabalho, desde que decorram de motivos 
plenamente justificáveis e aceitos. 
 
§ 7º - As interrupções somente serão aceitas pelo PODER CONCEDENTE se os fatos causadores das 
ocorrências forem devidamente comprovados e desde que os mesmos não decorram, direta ou 
indiretamente, de conduta dolosa ou culposa da CONCESSIONÁRIA. 
 
§ 8º - Nenhuma penalidade será aplicada à CONCESSIONÁRIA, na eventualidade de ocorrência de 
fatos que estejam fora do seu controle, tais como, atrasos devido à greve de fabricantes de 
equipamentos, greves ou atrasos imprevistos dos correios, atrasos de caráter alfandegário, falhas 
da Administração em aprovar novas áreas para a instalação de equipamentos ou para aprovação 
de uma área para iniciação dos serviços, ou qualquer outra falha devido ao Município, devendo, 
todavia, a CONCESSIONÁRIA, informar imediatamente ao PODER CONCEDENTE a ocorrência de 
todo e qualquer atraso e/ou falha verificada. 
 
§ 9º - O contrato terá vigência de 10 (dez) anos, contados da assinatura deste, podendo ser 
prorrogado por igual período. 
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CLÁUSULA XV- DO FORO 
 
As partes elegem o Foro desta Comarca, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes do presente 
contrato. 
 
E assim, por haverem acordado, declaram ambas as partes aceitas todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente, firmando-o em 
04 (quatro) vias de igual teor, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 
 

Rio Grande da Serra , ____ de_________________de 2023. 
 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA 
 
 
 
 
 

CONCESSIONÁRIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 1 _______________________________________ 
 

2________________________________________ 


