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CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 056/2018                  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 020/2017 
 

TERMO DE CONCESSÃO ONEROSA DO PARQUE ALDEIA DO IMIGRANTE 

 

O MUNICÍPIO DE NOVA PETRÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede na rua Sete de Setembro, nº 330 2º andar, centro, prédio da Prefeitura Municipal, inscrito 

no CNPJ sob número 88.572.748/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 

senhor Regis Luiz Hahn, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n° 356.542.100-25, RG n° 

7014288216 SJS/RS, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. XV de Novembro, n° 1.277, 

apto 21,  Centro, Nova Petrópolis/RS, ora em diante denominado CONCEDENTE e, de outro 

lado a empresa  URBANES EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob número 

93.059.897/0001-00, com sede em Santa Maria/RS, na Av. Fernando Ferrari, nº 1091, bairro 

centro, representada neste ato pelo Sr. Hélio Antônio Amaral Militz Júnior , brasileiro, 

solteiro, empresário, inscrito no CPF sob número 015.953.404-470, portador do RG número 

9093762855 SSP/RS, residente e domiciliado na  Rua Tito Lívio Zambecari, nº 515, apto 201, 

Bairro Mont Seeat, em Porto Alegre/RS, CEP 90.450-231, de ora em diante denominado 

somente CONCESSIONÁRIA, por este instrumento e na melhor forma de direito, tendo em 

vista o expediente que versa sobre a Licitação Pública, Modalidade Concorrência Pública 

n° 020/2017, em conformidade com o disposto na Lei Municipal n° 4586/2016,e as Leis 

Federais n°987/1995, n° 9.074/1995, n.º 8.666 de 21/06/1993 e, suas demais alterações, 

celebram o presente TERMO DE CONCESSÃO DE USO, nos termos das cláusulas que se 

seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto do presente contrato consiste na Concessão de uso do Complexo compreendido do 

PARQUE MUNICIPAL ALDEIA DO IMIGRANTE, para exploração, revitalização, 

modernização e manutenção do por meio da celebração de contrato de Concessão de área 

pública, incluindo a construção, implantação, manutenção, conservação, melhoria, gestão, 

exploração e operação (por meio de operadores especializados nas áreas da cultura, lazer, 

entretenimento, turismo e empresarial) desse Complexo.  

1.1 A área objeto desta Concessão, constitui-se de uma área de 90.404,29 m², conforme 

matrículas 1.761, 4.262 e 3.095 do Ofício dos Registros Públicos, cadastro municipal número 

01.06.001.0833.001, localizada à Av. 15 de Novembro, Bairro Vila Juriti, zona urbana do 

município de Nova Petrópolis. Quarteirão formado pela Rua Pernambuco, Rua Conde de 

Mauricio de Nassau, Rua Recife, Rua Aldeia dos Imigrantes, Rua São José do Caí, Avenida 

3 de Maio e Avenida 15 de Novembro. 

2 Parque está dividido em dois espaços, sendo o primeiro a Aldeia Bávara e o segundo 

a Aldeia Histórica, conforme mapa constante do Plano de Negócios Referencial do Parque, 

que se constitui do anexo II do Edital de concorrência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DO VALOR DA REMUNERAÇAO DA 

CONCESSÃOO presente Termo de Concessão de uso vigerá pelo prazo de 12 (doze) anos, 

a contar da data da assinatura do presente contrato, com possibilidade de prorrogação por igual 

período, mediante termo aditivo, desde que atendidos aos preceitos da Lei Municipal n° 

4581/16, do Plano Municipal de Turismo e das condições exigidas no edital de concorrência, 
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facultada a rescisão unilateral por parte do Município, nas hipóteses de descumprimento das 

condições contratadas. 

2.1- O Valor Anual da Remuneração da Concessão é de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais), que poderá ser efetuada de forma parcelada em 12 parcelas mensais e consecutivas, 

vincendas no dia 10 do mês imediatamente ao anterior. 

2.2- O não pagamento na data aprazada, incidirá correção monetária pela variação do 

IGPM/FGV, ou outro índice que o substitua, acrescido de juros de mora de 1% ao mês ou 

fração de mês, até a data do pagãmente, além de multa de 2% sobre a parcela vencida, sem 

prejuízo da aplicabilidade das demais penalidades previstas no edital e no presente contrato. 

2.3- Os pagamentos serão efetuados diretamente em conta bancária indicada pelo Município, 

independente de qualquer necessidade de emissão de documento de cobrança.  

2.4- O valor anual da remuneração da concessão será reajustado anualmente (após o período 

de cada 12 meses, apartir da assinatura do presente contrato, pela variação do IGPM/FGV, ou 

outro indexador que poderá vir a substituí-lo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONCESSÃO 
A concessão do Parque Aldeia do Imigrante é outorgada em caráter personalíssimo, 

inalienável, impenhorável, incomunicável e intransferível, devendo ser explorado nos estritos 

termos do Edital de Concorrência e seus anexos técnicos,  que o integram, a saber: 

a) O Plano Municipal de Turismo – Anexo I; 

b) Plano de Negócios Referencial – Anexo II; 

c) Projeto Básico de Revitalização do Parque – Anexo III; 

d) Caderno de Análise da Proposta Técnica – Anexo IV. 

3.1 – Além da obrigatoriedade da exploração do Parque nos estritos termos do Edital de 

Concorrência e seus anexos técnicos,  que o integram, deverá a Concessionária explorá-lo, de 

acordo e nas condições constantes de sua Proposta Técnica, da Lei Municipal n° 4586/2016, 

das Leis Federais pertinentes e das normas e ordens emanadas pelo Concedente. 

3.2 - A concessão de uso do Parque Aldeia do Imigrante pressupõe a prestação de serviços 

adequados ao pleno atendimento dos usuários do Parque, conforme estabelecido na legislação 

específica, nas normas pertinentes e neste próprio Contrato. 

3.4- Os serviços adequados são aqueles que satisfazem as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, urbanidade, higiene, 

moralidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 

3.5 - A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações 

e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA: 
São obrigações da CONCESSIONÁRIA: 

a) cumprir fielmente, e na melhor forma do direito, os direitos e obrigações previstos neste 

Contrato, no Edital de Concorrência Pública Número 020/2017 e seus Anexos; 

b) cumprir integralmente sua Proposta Técnica (Plano de Negócios, Plano Comercial, Estudos 

Técnicos e Modelo de Gestão; 

c) disponibilizar, integralmente, sua equipe-chave, mantendo, no mínimo, a mesma 

qualificação dos profissionais indicados em sua Proposta Técnica; 

d) manter, no mínimo a mesma qualificação das Instituições de Empresas participantes do 

empreendimento, nas mesmas condições de sua Proposta Técnica; 



 
Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis 

Rio Grande do Sul 

 

3 
 

e) observar, quanto ao pessoal empregado no Parque Aldeia do Imigrante, por si e por 

terceiros, a legislação social pertinente, especialmente as obrigações da legislação trabalhista 

e previdenciária, sem qualquer vínculo ou responsabilidade em relação ao CONCEDENTE; 

f) exigir de todos os seus cooperados, partícipes, terceirizados, e de quaisquer pessoas físicas 

ou jurídicas que venham a atuar, profissionalmente, no interior do Parque Aldeia do Imigrante, 

as mesmas obrigações exigidas pelo CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA; 

g) atender aos usuários e visitante do Parque, com elevado padrão, mantendo em serviço, 

sempre, número suficiente de empregados e colaboradores; 

h) conservar e manter a área do Parque em perfeitas condições de funcionamento, 

conservação, limpeza, segurança e higiene; 

i) pagar com pontualidade o valor da remuneração anual em favor do CONCEDENTE; 

j) arcar com todas as taxas, impostos, tarifas, seguros, e quaisquer ônus que recaiam sobre a 

área concedida e serviços e obras executadas no interior do Parque Aldeia do Imigrante; 

k) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

l) apresentar durante a execução do Contrato de Concessão, se solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo com as condições do contrato, do edital e seus anexos, da 

legislação vigente; 

m) assumir, integral e exclusivamente, as obrigações fiscais, previdenciárias, trabalhistas e 

comerciais decorrentes da exploração do Parque Aldeia do Imigrante; 

n) responder diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar ao 

CONCEDENTE , usuários do Parque ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, 

dolosa ou culposa, na execução do contrato, independentemente de outras cominações 

contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

o) fornecer ao CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relação nominal das pessoas físicas 

e jurídicas que trabalharem no interior do Parque, com sua respectiva qualificação, 

atualizando-a sempre que ocorrer qualquer alteração; 

p) solicitar autorização expressa do CONCEDENTE, sempre que houver intervenções 

(reformas) nas edificações existentes e construção de novas benfeitorias; 

q) manter em dia o inventário e registro dos bens vinculados à concessão; 

r) adotar medidas necessárias e adequadas para evitar ou estancar a geração de danos ao meio 

ambiente que venham a ocorrer no Parque Municipal; 

s) cumprir e fazer cumprir as normas aplicáveis ao Parque Aldeia do Imigrante; 

t) manter seguro de responsabilidade civil compatível com suas responsabilidades perante ao 

Município e terceiros, e efetuar o seguro do patrimônio cedido; 

u) entregar ao Município, ao final das obras e construções realizadas no interior do Parque, as 

memórias do cálculo estrutural, os desenhos e as especificações “as built”; 

v) solicitar previamente autorização ao Município para realização de investimentos não 

previstos no Contrato de Concessão para aprovação; 

x) dar conhecimento prévio ao Município de qualquer acordo de acionista ou sócios e suas 

alterações, bem como de qualquer modificação na composição de seu controle societário; 

z) prover os recursos necessários à exploração do Parque Aldeia do Imigrante, por sua conta 

e risco; 

aa) fornecer ao Município relação atualizada dos serviços regularmente oferecidos, inclusive 

aqueles não previstos no Contrato de Concessão, com as respectivas descrições e preços; 
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bb) garantir livre acesso às instalações do Parque à agentes devidamente credenciados pelo 

Município; 

cc) observar as condições estipuladas para devolução da área e instalações concedidas, quando 

da extinção do Contrato de Concessão;  

dd) prestar informações de interesse do Município, sempre que solicitado;  

ee) viabilizar junto à(s) instituição(ões) financeira(s) o financiamento necessário para os 

investimentos necessários à exploração do Parque Aldeia do Imigrante; ff) assumir a integral 

e exclusiva responsabilidade pela inexecução ou execução deficiente dos serviços; 

gg) cumprir integralmente as disposições legais dispostas em leis municipais, decretos e 

Portarias; 

hh) pagar pontualmente o Valor Anual da Remuneração Ofertada de R$150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais). 

4.1- Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter vigência de no 

mínimo 01 (um) ano, com cláusula de renovação até a extinção do contrato de concessão. 

4.2- No caso de a seguradora não renovar a apólice de seguro-garantia, a CONCESSIONÁRIA 

deverá apresentar garantia de valor e condições equivalentes, para aprovação do Município, 

antes do vencimento da apólice, independentemente de notificação, sob pena de caracterizar-

se inadimplência da CONCESSIONÁRIA e serem aplicadas as sanções e penalidades 

cabíveis.  

4.3- A garantia de execução do contrato será reajustada anualmente, na mesma data e pelo 

mesmo índice de correção da contribuição anual devida pela Concessionária ao Município.  

4.4- Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, 

a CONCESSIONÁRIA deverá complementá-la, no prazo de 10 (dez) dias a contar da vigência 

do reajuste, de modo a manter inalterada a proporção fixada nesta cláusula sob pena de 

caracterizar-se inadimplência da CONCESSIONÁRIA e serem aplicadas as penalidades 

cabíveis.  

4.5- A CONCESSIONÁRIA permanecerá responsável pelo cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizações, independentemente 

da utilização da garantia de execução do contrato.  

4.6- A garantia de execução do contrato, observado o montante mínimo de R$ 3.000.000,00 

(três milhões), deverá permanecer em vigor até, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias após o 

advento do termo contratual.  

4.7- A restituição ou liberação da garantia dependerá da comprovação do integral 

cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias da CONCESSIONÁRIA.  

 

CLÁUSULA QUINTA - MULTAS E PENALIDADES 
A infringência à qualquer cláusula deste contrato, do edital de concorrência pública n° 

020/2017 e seus anexos, bem como das condições e compromissos assumidos pela 

CONCESSIONÁRIA, ficará sujeita às seguintes penalidades: 

a)Advertência; 

b)Multa; 

c)Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município de Nova Petrópolis pelo prazo de até 2 anos; 

d)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto 

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

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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e)Caducidade do Contrato de Concessão. 

5.1- As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” deste item poderão ser aplicadas 

juntamente com as penalidades previstas na alínea “b”, observando a oportunidade de defesa 

prévia da Concessionária. 

5.2- A aplicação ou não das penalidades previstas não impede a rescisão unilateral do 

CONTRATO por parte do CONCEDENTE. 

5.3-   Será aplicado multa de até 10% (dez por cento) à Concessionária, sobre o valor total do 

contrato, nas seguintes situações: 

a) Se prestar informações inexatas ou causar embaraços a FISCALIZAÇÃO; 

b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização 

do Município; 

c) Executar as obras e serviços em desacordo com os projetos, Normas Técnicas ou 

Especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias as suas 

expensas; 

d) Desatender às determinações da FISCALIZAÇÃO; 

e) Cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estaduais e Municipais, respondendo 

ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão de infração cometida; 

f) Não iniciar ou executar as obras, em especial, as obras de revitalização do Parque, no prazo 

e condições previstas no edital e no Projeto básico constante do anexo do edital; 

g) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os compromissos assumidos 

na Proposta Técnica apresentada no envelope n° 02; 

h) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, 

dolo ou má-fé, venha a causar danos ao MUNICÍPIO ou à terceiros, independente da 

obrigação da CONCESSIONARIA em reparar os danos causados; 

i) Descumprir qualquer das obrigações constantes do edital e seus anexos, sem prejuízo 

da aplicação das demais sanções previstas no edital de concorrência; 

j) Descumprir quaisquer das obrigações constantes deste contrato, sem prejuízo das 

demais penalizações neste previstas. 

5.4- As multas poderão ser aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

5.5- Constituem motivos para a rescisão do CONTRATO as causas previstas no art. 78 da Lei 

Federal nº 8666/93 no que se aplica ao objeto desta licitação.  

5.6- CONCESSÃO de uso do PARQUE ALDEIA DO IMIGRANTE, considerar-se-á extinta 

observadas as normas legais específicas, quando ocorrer alguma das opções a seguir: 

 Término do prazo contratual;  

 Caducidade; 

 Rescisão; 

 Anulação ou; 

 Falência da CONCESSIONÁRIA. 

a) Em qualquer hipótese de extinção da CONCESSÃO, o CONCEDENTE se reintegrará 

na posse direta do imóvel. 

b) Em caso de rescisão da CONCESSÃO por ato do qual não deu culpa a 

CONCESSIONÁRIA, esta será ressarcida dos investimentos realizado e não amortizados, 

além do pagamento de eventuais lucros cessantes.  

c) Em caso de não recolhimento do valor da remuneração anual da concessão, nos 

prazos fixados, o Contrato de Concessão poderá ser declarado nulo pelo Município, 
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reintegrando-se na posse, sem qualquer indenização à Concessionária, sujeitando-se essa às 

sansões cabíveis.  

5.7- O não cumprimento das diretrizes, normas, especificações, regulamentos, índices e 

parâmetros fixados pelo Município de Nova Petrópolis para a execução dos serviços, bem 

como atrasos no cumprimento de prazos, de cronogramas de execução física dos serviços 

objeto da Concessão, em qualquer de suas fases, bem como de cronogramas físicos que forem 

ajustados no decorrer do Contrato de Concessão, inclusive o relacionado com o refazimento 

de serviços deficientemente executados, ou a demora no cumprimento de diretrizes, normas, 

especificações, regulamentos, índices e parâmetros fixados pelo Município para a execução 

dos serviços, importarão na aplicação das multas especificadas no edital e neste contrato.  

5.8-  A aplicação da multa não impede que o Município declare a caducidade do Contrato 

de Concessão ou aplique outras sanções previstas neste Contrato ou na legislação pertinente. 

5.9- As multas serão aplicadas através de processo administrativo sancionador, que será 

iniciado a partir da respectiva notificação emitida pelo CONCEDENE à 

CONCESSIONÁRIA, garantida sua defesa prévia no prazo legal, observado o rito previsto 

na Lei Federal 8.666/1993.  

5.10-  As multas previstas neste contrato, respeitados os limites estabelecidos, serão 

aplicadas pelo Município segundo a gravidade da infração cometida. 

5.11- Na definição e dosimetria das penalidades correspondentes, o Município observará os 

seguintes parâmetros, com vistas a assegurar a efetividade e a proporcionalidade da medida:  

a) a natureza e a gravidade da infração;  

b) os danos resultantes ao OBJETO do CONTRATO, à segurança pública, ao meio ambiente, 

aos USUÁRIOS e ao PODER CONCEDENTE;  

c) a vantagem auferida pela CONCESSIONÁRIA em virtude da infração;  

d) as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes, dentre as quais, a reincidência e a boa ou 

a má-fé da CONCESSIONÁRIA, na prática da infração;  

e) a situação econômico-financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial a sua capacidade de 

honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execução deste CONTRATO;  

f) os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, inclusive eventuais reincidências;  

g) a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção, inclusive quanto 

ao número de usuários atingidos e o prolongamento, no tempo, da situação que caracterizou a 

infração.  

5.12- Caso a multa exceda o valor da Garantia de Execução do Contrato, ocorrerá a perda 

desta e a CONCESSIONÁRIA responderá por sua diferença, a qual será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou, quando for o caso, cobrada 

judicialmente.  

5.13- A aplicação de multa não impedirá o CONCEDENTE de rescindir unilateralmente o 

Contrato de Concessão e, ainda, aplicar outras sanções previstas. 

5.14- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia de respectivo Contrato, ou, 

quando for o caso, cobradas judicialmente. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização da Concessão, abrangendo todas as atividades da Concessionária, durante todo 

o prazo do Contrato de Concessão, será executada pelo CONCEDENTE e acompanhada, por 

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, com caráter opinativo a ser constituída pelo 

Executivo Municipal, facultada a contratação de empresa de auditoria. 
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6.1-  A fiscalização exercida pelos órgãos competentes não exclui, limita ou atenua a 

responsabilidade da Concessionária por prejuízos causados ao Município, aos usuários ou a 

terceiros.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 
A concessão será extinta nas seguintes situações, observado a legislação aplicável: 

I - advento do termo contratual; 

II - encampação; 

III - caducidade; 

IV - rescisão; 

V - anulação; e 

VI - falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do 

titular, no caso de empresa individual. 

7.1- Extinta a concessão, retornam ao CONCEDENTE todos os bens reversíveis, direitos e 

privilégios transferidos à CONCESSIONÁRIA. Nesta hipótese haverá a imediata assunção 

do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações 

necessários.  

7.2- A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo 

CONCEDENTE de todos os bens reversíveis. 

7.3- Nos casos previstos nos incisos I e II desta cláusula, o Poder Concedente, antecipando-se 

à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação 

dos montantes da indenização que será devida à CONCESSIONÁRIA, observado as previsões 

contidas nos arts 36 e 37 da Lei 8.987/95. 

7.4- A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a 

declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as 

normas convencionadas entre as partes. 

7.5- A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo CONCEDENTE, nas seguintes 

hipóteses: 

a) quando o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base 

as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço; 

b) se a CONCESSIONARIA descumprir cláusulas contratuais, ou disposições legais ou 

regulamentares concernentes à concessão; 

c) se a CONCESSIONARIA paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as 

hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior; 

d) se a CONCESSIONARIA perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para 

manter a adequada prestação do serviço concedido; 

e) se a CONCESSIONARIA não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos 

prazos; 

f) se a CONCESSIONARIA não atender a intimação do poder concedente no sentido de 

regularizar a prestação do serviço; e 

g) se a CONCESSIONARIA for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação 

de tributos, inclusive contribuições sociais. 

7.6- A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da 

inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla 

defesa. 
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7.7- Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será 

declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, 

calculada no decurso do processo. 

7.8- Declarada a caducidade, não resultará para o CONCEDENTE qualquer espécie de 

responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros 

ou com empregados ou empresas terceirizadas, parceiras e contratadas da 

CONCESSIONÁRIA. 

7.9- O Contrato de Concessão poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, 

no caso de descumprimento das normas contratuais pelo CONCEDENTE, mediante ação 

judicial especialmente intentada para esse fim. Nessa hipótese, a exploração do Parque não 

poderá ser interrompida ou paralisada, até a decisão judicial transitada em julgado. 

7.10- As causas de caducidade da concessão referidas nas alíneas do item 7.5 serão apuradas 

em processo administrativo próprio, assegurando-se à CONCESSIONÁRIA, o amplo direto 

à defesa. 

 

CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE SOCIAL, TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA 
Para todos os efeitos legais e contratuais, não há nenhum vínculo empregatício entre o 

CONCEDENTE e os empregados da CONCESSIONARIA ou de empresas ou terceiros por 

esta utilizados para a execução dos serviços ora contratados. 

8.1– A CONCESSIONARIA reconhece que é responsável por todas as obrigações, despesas 

e encargos trabalhistas, securitários, previdenciários, e outros quaisquer, passados, presentes 

ou futuros, na forma da Legislação em vigor, relativos a seus representantes, prepostos, 

empregados e terceiros utilizados na execução dos serviços objeto deste TERMO DE 

CONCESSÃO, responsabilizando-se por todos os danos e/ou prejuízos que tais profissionais 

venham a causar ao CONCEDENTE, inclusive judiciais, nos termos do artigo 71 da Lei n.º 

8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA NONA – DA TOLERÂNCIA 
A abstenção, por qualquer das partes, do exercício de direitos ou faculdades assegurados nesse 

contrato e/ou a tolerância com o atraso no cumprimento de qualquer obrigação, não implicará 

novação, nem poderá ser invocada como precedente para a repetição do fato tolerado, 

permanecendo íntegros e inalterados respectivos direitos e faculdades. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
A CONCESSIONÁRIA compromete-se a manter durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para 

habilitação na Lei Federal n.º 8.666/93. 

10.1- A CONCESSIONÁRIA por sua vez representada pela forma antes referida, de livre 

vontade, concorda com todos os termos do presente Contrato de Concessão, em todos os seus 

termos, obrigando-se a fielmente cumpri-lo. 

10.2 - Todos os direitos e obrigações, tanto do CONCEDENTE quanto da 

CONCESSIONÁRIA, são regulados pelo presente instrumento de Concessão, pelas Leis, 
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regulamentos e instruções em vigor ou que venham a vigorar, desde que sobre o objeto da 

presente Concessão. 

10.3- Faz parte do presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos, todos os termos do 

Edital de Licitação, seus anexos, a Proposta Técnica da CONCESSIONÁRIA, cujos 

compromissos deverão ser integralmente cumpridos dentro das condições assumidas, 

inclusive quanto à qualidade, quantidade e prazos. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
Eventuais litígios decorrentes da execução desse contrato serão dirimidos perante o Foro da 

Comarca de Nova Petrópolis. 

 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, juntamente as testemunhas abaixo firmadas. 

 

Nova Petrópolis /RS, 10 de Abril de 2018. 

 

 

 

 

               CONCEDENTE                                                                                  CONCESSIONÁRIA 

Urbanes Empreeendimentos EIRELI                                                     Regis Luiz Hahn 

                                                                                                                Prefeito Municipal 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 


