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CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO PARA EXPLORAÇÃO DE BOX DO 

TERMINAL RODOVIÁRIO DE ÁLVARES MACHADO – SP. 

Concorrência Pública nº. 01/2017. 

Processo nº. 1743/2017. 

Homologado em: 21/12/2017 

Regido pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Contrato n° 56/2018 

 

Por este instrumento particular de prestação de serviços, de um lado o MUNICÍPIO DE 

ÀLVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 

43.206.424/0001-10 com sede administrativa à Praça da Bandeira s/n°, Centro, nesta 

cidade de Álvares Machado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor JOSÉ 

CARLOS CABRERA PARRA, portador do RG. 18.238.415 – SSP - SP e CPF. 

062.065.778-21, residente e domiciliado a Rua Fuad Maluly, 327, Centro, nesta cidade de 

Álvares Machado, Estado de São Paulo, doravante denominado simplesmente 

CONCEDENTE, e de outro lado o Senhor EVERTON TAVARES TAMPELLINI, 

brasileiro, comerciante, portador RG. 47.883.700-8 e CPF 383.257.668-16, residente e 

domiciliado a Rua: Antônio Polidoro, n° 83, Bairro Arthur Boigues, na cidade de Álvares 

Machado, Estado de São Paulo, aqui denominado simplesmente de CONCESSIONÁRIO, 

tem entre si como justo e contratado o seguinte:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA:- Objetiva o presente CONTRATO, a Concessão de direito real 

de uso do imóvel de propriedade do Município de Álvares Machado, situado a Rua José 

Maria Martins s/nº, denominado Terminal Rodoviário.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONCESSIONÁRIA obriga-se a promover todas as 

medidas e atos necessários à guarda e aprimoramento do bem concedido e dos serviços a 

ele inerentes, comunicando à CONCEDENTE, qualquer ato de turbação ou esbulho 

praticado por terceiros contra o bem concedido a aos serviços a ele inerentes.  

 

CLÁUSULA TERCERA: O imóvel quando do término da concessão, deverá ser 

devolvido nas mesmas condições iniciais, devendo ser feito laudo vistoria, assinado pelas 

partes ao fim de concessão.  

 

CLÁUSULA QUARTA: A CONCESSIONÁRIA deverá atender, quando para isto for 

intimado, às despesas a que de causa e às decorrentes de restauração, reforma, construção e 

reconstrução do bem concedido.  

 

CLÁUSULA QUINTA: Fica proibida a transferência do Boxe licitado no todo ou em 

parte.  

 

CLÁUSULA SEXTA: Fica proibida a modificação da destinação das áreas objeto da 

concessão.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: A CONCESSIONÁRIA obriga-se a pagar mensalmente pelo 

Boxe medindo 37,33 m², conforme proposta apresentada na Concorrência Pública nº. 

01/2017 o valor de R$ 150,15 (Cento e cinquenta reais e quinze centavos) totalizando 
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para o período de 12 meses o valor de R$ 1.801,80 (hum mil oitocentos e um reais e 

oitenta centavos). 

 

CLÁUSULA OITAVA: O pagamento pela Concessão será feito à Prefeitura Municipal de 

Álvares Machado até o décimo dia do mês subsequente.  

 

CLÁUSULA NONA: O reajuste do aluguel será anual com base no índice I.P.C.A do 

I.B.G.E.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: O prazo de vigência deste Contrato é de 01 (um) ano a contar da 

data de 1° de março de 2018, vencendo em 28 de fevereiro de 2019, renovável de acordo 

com interesse da administração, conforme art. 57, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

suas Alterações posteriores; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: – Pelo inadimplemento de quaisquer condições e 

cláusulas do contrato, ou pela inexecução total ou parcial do mesmo, a Prefeitura aplicará 

as seguintes multas e/ou sanções, de acordo com a infração cometida, sendo garantida a 

defesa prévia:  

a)  – Advertência;  

b)  – Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso;  

c) – Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia, quando deixar de 

cumprir as determinações da Prefeitura;  

d) – Após o prazo de dez dias estabelecido nos itens anteriores, a Prefeitura poderá 

rescindir o contrato de concessão, ou continuar aplicando a multa diária até o cumprimento 

da obrigação;  

e) – Nos casos de rescisão pelos motivos previstos neste Edital, e outros previstos em Lei, 

a Prefeitura aplicará a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;  

f) – A recusa do (a) licitante declarado (a) vencedor(a) em assinar o Contrato, ou o seu não 

comparecimento para a assinatura no prazo previsto neste Edital, caracterizará o 

descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a, ao 

pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;  

g) – Na hipótese supra a PREFEITURA poderá convocar as licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, ou revogar a licitação, sem que caiba às licitantes direito de 

indenização de qualquer espécie (artigos 64 e 81 da Lei Federal nº. 8.666/93,atualizada 

pela Lei Federal nº. 8.883/94);  

h) – Sem prejuízo das sanções previstas no item 6.1 e seus subitens, poderão ser aplicadas 

à inadimplente, outras contidas na Lei Federal nº. 8.666/963 e alterações dadas pela Lei 

Federal nº. 8.883/94;  

i) – Os casos de Rescisão Contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

sendo assegurado o contraditório e ampla defesa;  

j) – A aplicação das penalidades previstas neste Edital e na Lei Federal nº. 8.666/93 com as 

alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94, não exonera a inadimplente de 

eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar;  

l) – Além das multas e/ou sanções que serão aplicadas à inadimplente, as irregularidades 

mencionadas nos itens anteriores serão anotados nas respectivas fichas cadastrais;  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente 

Prudente, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem, oriundas do presente 

CONTRATO.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: E por estarem as partes de pleno acordo em tudo 

quanto se encontra neste instrumento particular, assinam o presente CONTRATO, em duas 

vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.  

 

 

Álvares Machado, 23 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO 

José Carlos Cabrera Parra  - Prefeito 

 

 

 

 

CONCESSIONÁRIO: Everton Tavares Tampellini  

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

 

 

 

 

1º_____________________________              2º ____________________________ 


