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Processo n° 061/2017   -   Concorrência Pública nº. 001/2017 

TERMO DE CONTRATO N° 237/2017

CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TAXI NO MUNICÍPIO DE
ITANHANDU

Por este instrumento particular de contrato, de um lado, o Município de Itanhandu Estado de 
Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 18.186.718/0001-80, com Sede Administrativa nesta cidade na 
Praça Prefeito Amador Guedes, nº 165, CEP – 37.464-000, representado por seu Prefeito Municipal Sr. 
Evaldo Ribeiro de Barros, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 6.287.519 SSP/SP, 
inscrito no CPF sob o nº 581.261.048-72, domiciliado e residente à Rua Elisa nº 54, Centro, Itanhandu 
MG, CEP 37464-000, doravante denominado simplesmente CONCEDENDE e, de outro lado, o Sr. 
Aldair José Rodrigues, residente e domiciliado na rodovia dos bandeirantes, n° 778, Bairro Ponte Alta, 
Itanhandu/MG, CEP 37.464-000, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n° M-8.986.075 
SSP/MG e CPF 937.656.306-91, doravante denominado   de CONCESSIONÁRIO, ajustam e contratam 
a concessão de ponto de estacionamento e exclusivamente para atender aos serviços de 
seguradoras para transporte de passageiros, que se regerá pelo disposto neste contrato, na lei 
municipal n°720/2011 de 27/07/2011 e na lei n° 8.666/93 com suas alterações posteriores, sob as 
cláusulas e condições seguintes: 
 

DO OBJETO  

CLÁUSULA PRIMEIRA:- Constitui objeto do presente contrato, nos termos do Processo Licitatório nº. 
061/2017: concessão de 01 ponto de estacionamento e exclusivamente para atender aos serviços de 
seguradoras para transporte de passageiros quando tiver seu veículo sendo guinchado pela 
empresa Glitter Active Transporte Ltda. 
Ponto: 01 vaga no Bairro Ponte Alta – Rua José de Paiva Caldas, 66. 

DO PRAZO E DA EXECUÇÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de outorga da presente concessão é de 05 (cinco) anos, a contar da 
data de assinatura do presente instrumento. 
 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 

CLÁUSULA TERCEIRA: O CONCESSIONÁRIO pelo presente instrumento obriga-se a: 
a) Executar os serviços de acordo com as disposições da Lei Municipal, especialmente as constantes 
do Regulamento; 
b) Iniciar o serviço no prazo determinado; 
c) Requerer no prazo de 5 dias após a homologação a expedição do alvará e anualmente proceder sua 
renovação, da Lei Complementar nº 110/2003; 

Termo de Contrato Administrativo que entre si    
fazem  de um  lado  o  Município de Itanhandu - MG, 
devidamente autorizado pelo Processo n.º 061/2017 – 
Modalidade Concorrência Pública nº. 001/2017 e de 
outro Aldair José Rodrigues. 
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d) Recolher aos cofres municipais, as taxas e impostos incidentes sobre a exploração comercial da 
atividade de transporte de passageiros, bem como dos impostos e taxas exigíveis para obtenção das 
licenças necessárias, para o desempenho de tal atividade; 
e) Credenciar os motoristas que desempenharão as atividades inerentes à concessão; 
f) Não transferir ou permutar os veículos, de um ponto para outro. 
 

DA REVOGAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA: Poderá ser revogada a presente concessão: 
a) A qualquer tempo, a critério do órgão cedente, em decisão fundamentada, exarada em processo 
administrativo; 
b) Por descumprimento, pelo titular, da concessão, das condições estabelecidas neste regulamento e 
na Lei Municipal; 
c) Por má conduta do concessionário, revelada por sentença criminal transitada em julgado, por 
delitos contra o patrimônio ou contra os costumes; 
d) Sempre que, na forma da lei, houver sido cassado o documento de habilitação do concessionário; 
e) Quando o veículo deixar de freqüentar o ponto por 5 (cinco) dias consecutivos, ou 10 (dez) dias 
alternados, no ano, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado perante o órgão 
competente; 
f) Quando o concessionário entregar a direção de seu veículo a terceiro não habilitado e credenciado 
pela autoridade competente; 
g) Sempre que o profissional deixar de exercer, efetivamente a atividade; 
h) Por circulação, com veículo movido a combustível, cuja utilização seja proibida. 
Parágrafo único - Ao concessionário que tiver sido revogada a sua concessão será 
vedada à exploração do serviço em concessões futuras. 
II - A revogação será precedida de processo administrativo, assegurado ao concessionário o mais 
amplo direito de defesa. 
§ 1º O concessionário terá o prazo de 10 (dez) dias para se defender, contados da data de sua 
intimação. 
§ 2° - A revogação da concessão não dará direito a qualquer indenização. 
§ 3° - A concessão para explorar o serviço de táxi, quando revogada, retornará ao Município e terá a 
seu novo preenchimento na forma seguinte: 
a) No caso de revogação, dentro do prazo de 02 (dois) anos contados da data efetiva da assunção da 
concessão, será chamado o próximo habilitado pelo edital de concorrência pública; 
b) Não havendo o habilitado referido no item anterior, ou sendo revogada a concessão posteriormente 
ao prazo acima referido, far-se-á nova concessão, mediante a publicação de novo edital para a 
concorrência pública. 
§ 4º - No caso de perda dos direitos de posse ou propriedade do veículo, em decorrência de decisão 
judicial, especialmente quando relativa à compra e venda com reserva de domínio ou alienação 
fiduciária, o concessionário poderá fazer a substituição do veículo, desde que: 
a) O requeira no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data em que transitar em julgado 
sentença que determinar a perda da posse ou propriedade do veículo. 
Ultrapassado este prazo, a concessão será revogada e retornará ao Município, que dela disporá 
segundo as normas legais e regulamentares; 
b) Apresente comprovante da perda da posse ou propriedade do veículo. 
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DAS SANÇÕES 

CLÁUSULA QUINTA: O descumprimento por parte do CONCESSIONÁRIO de qualquer das 
cláusulas deste contrato implicará na suspensão temporária de participar de licitações pelo prazo não 
superior a 02 (dois) anos e declaração de inidoneidade. 
 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA SEXTA: Em caso de desistência ou término da concessão, o concessionário não será 
reembolsado das despesas que porventura venha a ter para a realização das atividades previstas do 
objeto,  de modo que a concessão retornará ao Município. 
 

DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO 

CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 
061/2017 – na modalidade de Concorrência Pública nº 001/2017. 
 

DO FORO 

CLÁUSULA OITAVA: Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste contrato, fica eleito o 
foro de Itanhandu/MG, Comarca deste Município, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E assim, ajustados e contratados na melhor forma de direito, as partes por seus representantes 
legais, assinam o presente contrato administrativo, em duas vias de igual teor e forma para um só e 
jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

Itanhandu, 28 de Julho de 2017 
 

__________________________________ 
C O N C E D E N D E

Evaldo Ribeiro de Barros 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

____________________________________ 
C O N C E S S I O N Á R I O

ALDAIR JOSÉ RODRIGUES 

 

________________________________ 
Dr. Gustavo Levenhagen Moura 

ASSESSOR JURÍDICO – OAB/MG. 

TESTEMUNHAS: 
 

_____________________________________ 
 

CPF: __________________________________ 

_______________________________________ 
 

CPF: __________________________________ 


