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Contrato nº. 046/2019  

Concorrência nº. 001/2019 

Processo nº. 011/2019 

Contrato de empresa para concessão de uso, pelo período de 10 (dez) 

anos, dos serviços de administração, exploração e fiscalização do 

terminal rodoviário de passageiros (rodoviária), localizado na Rua 

Major Urias, nº. 950, no Centro em Guaranésia/MG, para exploração de 

venda de passagens, serviços de lanchonete em geral e demais 

serviços pertinentes ao ramo e a empresa MARIANA DUARTE 

MIGUEL E CIA LTDA. 

 

O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, Estado de Minas Gerais, ente de direito público, 

inscrito no CNPJ nº. 17.900.473/0001-48, com sede na Praça Rui Barbosa, 40, Centro, 

Guaranésia/MG, CEP 37810-000, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, Laércio 

Cintra Nogueira, Gestão Administrativa 2017/2020, brasileiro, divorciado, servidor público 

estadual, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 618, nesta cidade, RG nº 

MG 2.867.333 e CPF nº. 472.513.876-20 e pela Chefia de Gabinete, Srtª. Vivian Patrícia 

Silva Boturi, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliado na Rua João Candido de 

Souza, nº. 178, Vila Santa Barbara, nesta cidade, portadora do CPF nº. 054.796.476-52  e  

do  RG  nº  MG-11.921.125  SSP/MG e pelo Sr. Érico Queiroz Júnior brasileiro, casado, 

assistente de apoio da administração, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro da 

Fonseca, nº 157, Centro, Guaranésia/MG, portador do RG nº M1.788.369 (SSPMG) e do 

CPF nº 258.088.856-04  e,  do  outro  lado,  a  empresa MARIANA DUARTE MIGUEL E 

CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº.  27.736.174/0001-73, com sede na Rua Doracy 

Carlos Maziero, nº 90, Carlito Quilici, Mococa/SP, CEP 13733-526, representada pelo 

Senhor Francisco José Taliberti, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na

 Rua XV de Novembro, nº 457, Centro, Mococa/SP, portador   da Cédula   de Identidade 

nº.  10.376.495   SSP/SP e   do   CPF nº. 048.967.708-89, firmam o presente contrato nos 

termos constantes da Lei 8.666/93, nas seguintes condições: 

1 - Do Objeto. 

1 - O objeto do presente edital consiste na concessão de uso, mediante contrato  

 

Administrativo, pelo período de 10 (dez) anos, dos serviços de administração, 

exploração e fiscalização do terminal rodoviário de passageiros (rodoviária), 

localizado na Rua Major Urias, nº. 950, no Centro em Guaranésia/MG, para 

exploração de venda de passagens, serviços de lanchonete em geral e demais 

serviços pertinentes ao ramo. 

 

2 - Do Prazo, do Pagamento, Entrega e Reversão. 
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2. A vigência do presente contrato de concessão será de 10 (dez) anos, a contar da 

assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que 

seja acordado entre as partes através de declaração por escrito. 

2.1 Serão revertidos ao Município os bens concedidos previstos na clausula primeira, 

quando: 

2.1.1 Não utilizados em suas finalidades; 

2.1.2 Não cumpridos os prazos estipulados; 

2.1.3 Paralisação das atividades; 

2.1.4 Impedir a realização de inspeções, vistorias e auditorias por parte da 

Administração Municipal de GUARANÉSIA/MG. 

2.1.5 Não efetuar a manutenção dos bens recebidos em concessão de forma a 

manter a sua conservação e preservação. 

2.2 O Cessionário pagará mensalmente a Concedente, pelo objeto licitado para a 

concessão de uso o preço proposto mensal de R$ 1.180,00 (um mil cento e oitenta reais). 

2.3. As atividades comerciais objeto deste termo serão iniciadas no primeiro dia útil 

subsequente à assinatura do Contrato e deverão ser contínuas até o ultimo dia de sua 

vigência. As atividades comerciais deverão ser exploradas de Segunda a Domingo, sem 

interrupção. 

2.4. A Concessão será pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar da data da assinatura 

do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de comum acordo 

entre as partes. 

2.5. Nos períodos do acumulado de 12 (doze) meses, poderá a Administração 

Municipal promover reajuste do preço pelo índice do INPC ou outro índice equivalente 

adotado pelo Governo Federal. 

 

3. Do Pagamento: 

3.1.1 O pagamento do valor apresentado na proposta para a concessão é MENSAL, 

até o 5º dia útil do mês subsequente, através de GUIA DAM (Documento de 

Arrecadação Municipal) que deverá ser retirado junto à Divisão de Cadastro, Tributos e 

Fiscalização. 

 

4 - Das Obrigações das Partes 

4.1 Cabe a Concedente 

4.1.1. Efetuar a entrega dos incentivos explicitados nesta licitação; 

4.1.2. Fiscalizar o exato cumprimento dos encargos da Cessionária. 

4.1.3. Efetuar a reversão do imóvel quando não houver o cumprimento do objeto 

contratual de cessão de direito real de uso do imóvel. 

4.1.4. Efetuar inspeções, vistorias e auditorias a cessionária relativo ao cumprimento 

das obrigações deste edital e do contrato de concessão do direito real de uso. 

4.2 Cabe a Cessionária: 
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I – Pagar os tributos que incidirem sobre as atividades desenvolvidas de sua empresa, 

ficando sujeito também ao alvará de licença renovável anualmente; 

II – Respeitar e acatar as normas baixadas pela Prefeitura, inclusive respeitar a taxa de 

embarque, determinada pelo Decreto Municipal que fixa os preços públicos em vigor; 

III – Manter um serviço ininterrupto, apropriado, atualizado e compatível com o interesse 

público; 

IV – Manter o objeto da concessão em perfeito estado de conservação, segurança, higiene, 

conforto, responsabilizando-se por qualquer dano que der causa ou em virtude da atividade 

desenvolvida; 

V – Empregar o número de funcionários compatíveis com a necessidade dos serviços 

mantendo em dia com as obrigações trabalhistas e sociais; 

VI – Respeitar as normas higiênicas estabelecidas por órgãos competentes. 

VII – Responder pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em qualquer caso, 

durante a execução do objeto contratado, bem como custo para a reparação dos mesmos; 

VIII– Praticar preços em obediência às tabelas oficiais de preços tanto federais, estaduais 

e/ou municipais, que se aplicarem aos produtos que colocar à venda, e na sua ausência, que 

sejam estabelecidos de acordo com as práticas de mercado; 

IX– Pagar as despesas de luz, telefone e água de todo o Terminal Rodoviário. 

X – Observar os padrões básicos estabelecidos para o atendimento ao público, compatíveis 

com o local e ramo da atividade desenvolvida. 

XI – Atender as normas de higiene e saúde pública estabelecidos por órgãos competentes, 

com fornecimento ao público de lanches, alimentação em geral e bebidas. 

XII – Cumprir o horário mínimo de funcionamento e atendimento ao público de 8h diárias 

(adequados ao embarque e desembarque de passageiros), considerando-se este como de 

segunda a domingo, sem interrupção; 

XIII - Conservar as dependências ora cedidas, mantendo-as sempre limpas, especialmente 

as instalações, móveis, equipamentos, banheiros, sanitários, depósito com fornecimento de 

material de limpeza e equipamentos, assim como recolhimento e acondicionamento do lixo 

em sacos plásticos e colocação do mesmo nos locais adequados à coleta pública habitual; 

XIV - Aquisição e colocação de papel toalha, sabonete líquido, papel higiênico entre outros 

materiais necessários à manutenção e limpeza de todo o terminal rodoviário; 

XV – Prestar atendimento ao público de forma cordial e solícita; 

XVI – Não efetuar a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos; 

XVII – Adquirir e manter os equipamentos necessários à execução das atividades como, 

computadores, impressoras, refrigeradores e outros; 

XVIII - Fica a cargo da concessionária executar o corte de grama nas dependências da 

Rodoviária (no gramado em volta da rodoviária) e a limpeza ao redor do terminal; 

XIX – Exploração do bar/Lanchonete; 

XX – Introduzir pequenos reparos na estrutura do terminal inclusive pintura e demais 

benfeitorias que necessárias forem para melhorarem a prestação dos serviços. 
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4.2.1 - São da exclusiva responsabilidade da CONCESSIÓNARIA os ônus e 

obrigações correspondentes às legislações tributárias, securitárias, trabalhistas, inclusive 

decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas e previdenciárias, que correrão por 

sua exclusiva conta. A CONCESSIONÁRIA responderá, também, por todos os danos  

prejuízos que a qualquer título, causar a terceiros, em virtude da execução do contrato, 

respondendo por si e por seus sucessores. 

4.3 É vedado a Cessionária: 

I - Transferir para terceiros, a atividade objeto desta concessão, salvo os casos 

expressamente autorizados no presente Edital e contrato; 

II - Fazer distinção no atendimento em virtude de raça, credo e nacionalidade; 

III - Comercializar e/ou permitir a prestação de serviço ou produtos ilícitos ou não 

compatíveis com o objeto da concessão. 

 

5 – Das Multas e Penalidades 

5.1 Pela inexecução total ou parcial do presente contrato de cessão de direito real de 

uso decorrente desta licitação, a administração poderá garantida a prévia e ampla defesa, 

aplicar à cessionária, as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, e, 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 

5.2 A multa prevista no item 4.1 da presente cláusula não tem caráter 

compensatório, porém moratório e, consequentemente, o pagamento dela não exime a 

Cessionária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível 

venha acarretar à Prefeitura Municipal de Guaranésia-MG. 

 

6 - Das Sanções Administrativas 

6.1 As sanções administrativas serão a advertência, multa, suspensão temporária de 

participação em licitação, impedimento de contratar com a Administração por prazo não 

superior a 02 (dois) anos e declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, Seção II, 

da Lei n.º 8.666, de 21/06/93 e suas alterações. 

6.2 Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei e 

garantido o contraditório e a ampla defesa. 

6.3 As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos 

termos do art. 87 da Lei n° 8.666 de 21/06/93 e suas alterações. 

 

7 - Da Rescisão 

7.1 O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

7.1.1 Por ato unilateral, escrito, da Concedente, nos casos enumerados nos incisos I 

a XII e XVII, do art. 78, da Lei n.º 8.666/93; 

7.1.2 Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização de aviso 

prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer 

das partes, resguardado o interesse público; 
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7.1.3 Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

7.2 O descumprimento, por parte da Cessionária, de suas obrigações legais e/ou 

contratuais, assegura à Concedente o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, 

independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 

7.3 A rescisão do contrato, com base no item anterior da presente cláusula, sujeita a 

Cessionária à devolução dos bens recebidos como incentivos. 

7.4 Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei e 

garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

8 - Da Alteração 

8.1 O presente contrato poderá ser alterado na forma do artigo 65 de Lei 8.666 de 23 

de junho de 1993 e alterações posteriores. 

8.2 Poderá ainda ser alterado o presente contrato objetivando a modificar o 

cronograma de implantação do empreendimento e outros aspectos de execução desde que 

devidamente aprovado pela administração municipal. 

 

9- Da Legislação 

9.1 O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 

alterações posteriores, aplicando-se os preceitos de direito público e supletivamente os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado e demais 

legislação pertinente. 

 

10- Disposições Gerais 

10.1 O contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em 

parte. 

10.2 O LICITANTE poderá subcontratar os serviços de menor relevância, assim 

considerando os de obras civis, limpeza, manutenção das instalações e equipamentos e 

vigilância patrimonial e exploração do bar/lanchonete, mediante aprovação expressa do 

Município de Guaranésia. 

10.3 Extingue-se a concessão pelo advento do termo contratual, pela rescisão, pelo 

interesse das partes, pela anulação e pela falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA. 

10.4 Extinta a concessão, retornam a PREFEITURA todos os bens reversíveis, 

direitos e privilégios transferidos a CONCESSIONÁRIA, livre e desembaraçados de 

quaisquer ônus ou encargos, inclusive sociais e trabalhistas, cessando todos os seus direitos 

emergentes do contrato. 

10.5 Expirado o prazo da concessão, haverá a imediata assunção da administração 

do TERMINAL pela PREFEITURA, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e 

liquidações necessárias. A assunção da administração pelo Poder Público autoriza a 

ocupação e utilização das à instalação equipamentos 

10.6 A caducidade poderá ser declarada quando: 
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a. Houver desvio de objeto da CONCESSIONÁRIA; 

b. Os serviços estiverem sendo prestados de forma inadequada ou deficiente, tendo 

por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do 

serviço; 

c. Ocorrer à dissolução da CONCESSIONÁRIA; 

d. A CONCESSIONÁRIA não pagar à PREFEITURA, nos prazos estabelecidos, 

quaisquer parcelas devidas e que estejam acumuladas, ainda que não sucessivas, por 

mais de 3 (três) meses; 

e. Houver, reiteradamente, oposição da CONCESSIONÁRIA ao exercício da 

fiscalização ou recusa ao cumprimento de exigências formuladas pela PREFEITURA ou 

pelo ESTADO, mostrando-se ineficazes as demais sanções contratuais; 

f. Houver descumprimento de decisões judiciais; 

g. A CONCESSIONÁRIA descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou 

regulamentares concernentes à concessão; 

h.  CONCESSIONÁRIA paralisar os serviços ou concorrer para tanto, 

ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior; 

i. A CONCESSIONÁRIA não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos 

devidos prazos; 

j. A CONCESSIONÁRIA não atender as intimações, no sentido de regularizar a 

prestação do serviço; 

k. - a CONCESSIONÁRIA for condenada por sentença transitada em julgado por 

sonegação de tributos ou de contribuições sociais; e 

l. - a CONCESSIONÁRIA der ao TERMINAL destinação diversa da estabelecida 

neste contrato. 

10.7 À CONCESSIONÁRIA, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as 

seguintes sanções administrativas, garantida a prévia defesa, sem prejuízo, quando for o 

caso, de perdas e danos: 

I - advertência; 

II - multa administrativa, graduável e progressiva conforme a gravidade da infração, 

não excedendo, cada uma, o equivalente a 2% (dois por cento) no mínimo e no máximo 

10% (dez por cento) do valor do contrato, acumulável com as demais sanções; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não inferior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

10.8 DO REAJUSTE 

Os valores de serviços poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, ou na 

periodicidade permitida em lei, de acordo com a variação do INPC ou outro índice oficial 

que venha a substituí-lo. 

10.9 DO TERMO DE RECEBIMENTO 
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É parte integrante do presente edital o Termo de Recebimento das Instalações, que 

detalhará o estado físico do imóvel e a existência de móveis e outras benfeitorias pré-

existentes no local. Referido Termo deverá ser assinado conjuntamente pelas partes. 

11 - Do Foro 

11.1 Para dirimir divergências sobre o presente contrato, fica eleito o foro da  

11.2 Comarca de Guaranésia, Estado de Minas Gerais, em detrimento a qualquer 

outro por mais privilegiada que seja. 

11.3 E, por estarem certas e ajustadas as partes assinam o presente contrato em 03 

(três) vias de igual teor e forma com duas testemunhas abaixo identificadas que a tudo 

assistiram. 

 

 

Guaranésia, 09 de maio de 2019 

 

 

 

           Laércio Cintra Nogueira 
               Prefeito Municipal 

 

 

 

                        Vivian Patrícia Silva Boturi 

                                Chefe de Gabinete 

 

 

 

Erico Queiroz Junior 

Assistente de Apoio da Administração 

 

 

 

                Francisco José Taliberti 
                 Mariana Duarte Miguel & Cia Ltda 

Contratado 
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