
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 

ANEXO IV 
CONCORRÊNCIA N° 001/IPUF/2012 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO   N° XXX/IPUF/2015  

 
CONTRATO DE CONCESSAO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, POR 
INTERMÉDIO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO 
URBANO DE FLORIANÓPOLIS – IPUF E A 
EMPRESA............................................

 
 
O Município de Florianópolis, por intermédio do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis - IPUF, 
pessoa jurídica de direito público, autarquia municipal, estabelecido   a Praça  Getúlio   Vargas, n° 194, Centro, 
Florianópolis/SC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.469.965/0001-55, doravante denominado CONCEDENT.E 
neste ato representada pelo seu Superintendente, Acácio Garibaldi F. Thiago Filho, e a Empresa   
__________________, com sede na _______________________ registrada no CNPJ sob o nº 
______________  neste ato representado  por seu representante   legal   Senhor _________________ 
denominada CONCESSIONÁRIA, resolvem  firmar o presente Contrato de Concessão (CONTRATO),  
decorrente do Processo de Licitação na modalidade de Concorrência nº 001/IPUF/2012 (LICITAÇÃO), 
homologado em __/__/__ mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei 8.666/93 e Lei 8.987/95, ao 
Edital antes citado, à proposta e as seguintes  cláusulas  contratuais: 
 
1.  CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 0  presente tem come objeto a execução do Projeto Básico de autoria  da empresa VIGLIECCA  
Arquitetura e Urbanismo – REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO MERCADO FLORIANÓPOLIS,      vencedora 
do Concurso   Público   realizado   pela   Prefeitura, compreendendo a  elaboração do  Projeto  Executivo de 
Arquitetura e Projetos de Engenharia  a ele relacionados, bem como a CONSTRUÇÃO  da obra com 
investimento privado  na sua  totalidade, tudo mediante   a aquisição   do direito  de exploração  dos espaços 
definidos   no Projeto Básico como passíveis   de  exploração  pela   iniciativa privada, a saber: Comerciais: 
153 unidades; Alimentação: 02 unidades; vagas de estacionamento para veículos: 335 unidades, pelo prazo 
de 30 (trinta) anos a contar da data do recebimento da obra na sua integralidade pelo Poder Concedente. 
 
1.1.2 A ÁREA, objeto deste instrumento, está definida no memorial descritivo constante do Anexo I deste 
CONTRATO. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
2. Fazem parte deste CONTRATO como anexos, independentemente de transcrição, os seguintes 
documentos, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: Proposta Financeira da Concessionaria, 
Edital de concorrência n.º 001/IPUF/2012 e seus anexos, além das normas e instruções legais vigentes no 
país, que lhe forem atinentes. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 
3.1 Sem prejuízo dos encargos assumidos em outras cláusulas e na LICITAÇÃO, são obrigações da 
CONCESSIONÁRIA: 
 
(i)  cumprir e fazer cumprir, por seus dirigentes e prepostos, as leis, regulamentos e instruções atinentes aos 
serviços, segurança, meio-ambiente, urbanismo e a boa ordem geral das instalações sob sua administração, 
durante todo prazo deste CONTRATO; 
 
(ii) manter a ÁREA em perfeitas condições de conservação, segurança e higiene, arcando com as respectivas 
despesas e encargos relativos à agua, esgoto, energia elétrica, tributos, limpeza, vigilância e coleta de lixo; 
 
(iii) responder pela solidez, segurança e perfeição do objeto executado, acatando as determinações de 
fiscalização por parte dos órgãos municipais competentes, devendo, às suas expensas, executar reparos, 
correções e construções determinados pela autoridade competente; 
 
(iv) manter a vigilância das suas instalações, eximindo o poder público de qualquer responsabilidade relativa 
à guarda de bens e valores; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(v) contratar todos os seguros necessários à cobertura dos riscos advindos da execução do objeto deste 
CONTRATO, especialmente seguro contra incêndio e seguro de responsabilidade civil inerente às obras 
executadas e aos serviços prestados; 
 
(vi) assumir integral responsabilidade por danos causados a CONCEDENTE ou a terceiros, decorrentes dos 
serviços ora contratados, isentando a CONCEDENTE de qualquer reclamação resultante de atos de seus 
prepostos ou pessoa física ou jurídica empregada para a exploração da concessão; 
 
(vii) informar, previamente, a CONCEDENTE qualquer alteração ocorrida no seu Contrato Social ou Estatuto 
Social e apresentar anualmente seu balanço financeiro registrado e publicado na forma da lei; 
 
(viii) prestar os serviços objeto desta concessão de forma contínua, eficiente e adequados na forma prevista 
na Lei n° 8.987/95, normas técnicas aplicáveis, e ao presente contrato; 
 
(ix) manter em funcionamento os serviços de guarda vigiada de veículos durante o período mínimo previsto 
na LICITAÇÃO ou outro a que venha determinar a CONCEDENTE, prestando informações mensais do 
movimento diário do estacionamento; 
 
(x) manter sistema de ouvidoria para atender reclamações e sugestões dos usuários dos serviços e das 
instalações da ÁREA; 
 
(xi) explorar a ÁREA na forma da Legislação aplicável, respondendo por todas as instalações e serviços a 
serem implantados e prestados na ÁREA; 
 
(xii) submeter-se a fiscalização da CONCEDENTE a qualquer tempo para verificação da correta exploração 
da AREA; 
 
(xiii) cobrar preços razoáveis, de acordo com os praticados no mercado, para a prestação de serviços e 
exploração comercial da AREA;  
                                 . 
(xiv) não exercer atividades comerciais incompatíveis com o zoneamento da AREA; 
 
(xv) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste 
CONTRATO ou parte dele, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou 
de materiais empregados; 
 
(xvi) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONCEDENTE ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução deste CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento a ser feito pelo CONCEDENTE; 
 
(xvii) arcar com as responsabilidades pecuniárias junto ao CONCEDENTE na forma deste CONTRATO; 
(xviii) arcar com a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução deste CONTRATO; 
 
(xix) deter o ônus pela solidez e segurança do objeto deste CONTRATO, assim como pela responsabilidade 
ético-profissional de sua perfeita execução, dentro dos limites estabelecidos pela lei; 
 
(xx) manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas LICITAÇÃO e descritas na sua proposta técnica e 
comercial; 
 
(xxi) restituir ao CONCEDENTE a ÁREA e respectivas edificações e benfeitorias em perfeitas condições, 
quando rescindido ou findo o presente CONTRATO. 
 
 
3.2 Serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA o planejamento, construção e implantação das 
instalações necessárias a exploração da concessão, compreendendo: 
 
a) O desenvolvimento e o detalhamento do projeto executivo das obras; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) o desenvolvimento da concepção completa dos projetos de engenharia dos melhoramentos e obras de 
intervenção   na infraestrutura viária, incluindo geometria e sinalização (vertical, horizontal e semafórica), 
notadamente do acesso ao estacionamento, prospecção e monitoramento arqueológico; 
 
c) o desenvolvimento da solução dos problemas decorrentes das interferências com outros serviços públicos 
na área; 
 
d) o desenvolvimento, quando for o caso, do Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV; 
 
e) a obtenção, junto aos poderes públicos competentes, de todas as licenças para a construção e para o 
desenvolvimento das atividades; 
 
f) a   construção da garagem subterrânea e instalações previstas nos projetos e concepções constantes do 
projeto básico; 
 
g) fornecimento e instalação de equipamentos, desenhos de detalhes de instalação, normas e procedimentos 
de operação e manutenção e documentos técnicos relativos aos mesmos; 
 
h) a   vigilância   e manutenção dos terrenos objeto desta licitação e de todas as instalações a serem 
construídas; 
 
i) manter o estacionamento em operação diariamente, das 7:00 horas às 21:00 horas, no mínimo; 
 
j) apresentar, para aprovação pelos órgãos técnicos municipais, no prazo máximo de 06 (seis) meses, os 
projetos e memoriais das instalações a serem implantadas; 
 
I) concluir a implantação total do empreendimento, conforme proposta vencedora da licitação, no prazo 
máximo de 02 (dois) anos, contados da data da emissão da ordem de serviço, prorrogável no caso de 
impedimento per motivo de força maior, cuja alegação deverá ser julgada pelo poder CONCEDENTE; 
 
m)  suportar todas as despesas com prospecções geotécnicas e arqueológicas, projetos executivos, 
construções, materiais, mão-de-obra, encargos financeiros, tributários, previdenciários, relativos à instalação 
e operação das garagens subterrâneas, não cabendo nenhum ônus ao Erário; (concessão da União); 
 
n) responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos que venham a ser causados ao Poder Público ou 
terceiros, especialmente nos passeios públicos e redes de energia elétrica, gás, telefone, água e esgoto e ao 
PATRIMONIO HISTORICO do entorno; 
 
o) conservar o imóvel e as instalações em condições de uso pela coletividade; 
 
p) prestar, em caráter permanente, serviços eficientes para os usuários; 
 
q) atender as prescrições legais e regulamentares; 
 
r) acatar as determinações da fiscalização dos órgãos municipais que acompanharão   a execução das obras, 
com poderes para determinar, a expensas do concessionário, reparos, correções, reconstruções, decorrentes 
de vícios ou incorreções; 
 
s) pagar à CONCEDENTE, NA ASSINATURA DO CONTRATO a título de ressarcimento dos gastos relativos 
à elaboração dos projetos e estudos básicos integrantes do processo licitatório o valor de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), de acordo com art. 21 da Lei n° 8.987/95. 
 
3.3 O(s) Acionista(s)/Sócio(s) da CONCESSIONÁRIA, ao final assinados, serão solidariamente responsáveis 
pelas obrigações assumidas na forma deste Contrato de Concessão perante o Poder Concedente. 
 
CLÁUSULA QUARTA -  DA OUTORGA 
4.1 O valor semestral ofertado pela outorga da concessão deverá obrigatoriamente ser pago a 
CONCEDENTE durante os 30 (trinta) anos de exploração da área. 
 
4.2 O pagamento deverá ocorrer até o décimo dia da data do vencimento. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3 O valor da OUTORGA será corrigido a cada período de 12 (doze) meses, até final da concessão, pelo 
índice oficial do Governo Federal. 
 
CLÁUSULA QUINTA -  DAS VAGAS DESTINADAS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 
5.1 Os órgãos públicos que venham a utilizar as vagas de garagem da CONCESSIONÁRIA   somente 
poderão fazer uso das mesmas mediante pagamento à CONCESSIONÁRIA, que poderá ser ajustado por 
período. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO 
6.1 O prazo de vigência do contrato de concessão inicia a partir da assinatura do contrato. E o prazo para 
exploração comercial da área será de 30 (tinta) anos a partir da data da conclusão da obra. 
 
6.1.1 O prazo fixado para a conclusão  da obra objeto desta licitação será de 02 (dois) anos a contar da data 
da emissão  da ordem de serviço,  que será emitida somente após a cessão da área pelo  Patrimônio Geral 
da União, podendo ser prorrogado mediante comprovação pela  CONCESSIOANÁRIA   e aceitação do 
CONCEDENTE,    na hipótese de  haver fatos  supervenientes e  imprevisíveis,   incluindo-se    ação  e  
exigências  do patrimônio  Histórico  e eventual dificuldade para remoção de instalações  de serviços públicos   
localizadas   na área  objeto desta licitação, ou por qualquer outra culpa atribuída ao CONCEDENTE. 
 
6.2 Após o prazo contratual de concessão de 30 (trinta) anos, todos os bens compostos da obra, serão 
reversíveis ao município, cabendo a CONCESSIONÁRIA manter, conservar e devolver nas mesmas 
condições que a obra foi entregue.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS  
7.1 incumbirão a CONCESSIONÁRIA todos os investimentos e despesas, diretas e indiretas, sejam de que 
natureza forem, relativos à construção e operação das instalações, durante todo o prazo da concessão. 
 
7.2 Ficarão a cargo da CONCESSIONARIA   todas as despesas com prospecções geotécnicas e 
arqueológicas, projetos executivos, construções, materiais, mão-de-obra, encargos financeiros, tributários, 
previdenciários, relativos à execução deste CONTRATO, além dos encargos com a UNIÃO pela concessão 
onerosa da área, valor a ser fixado pelo Patrimônio Geral da União, que   devem ser pagos pela 
CONCESSIONARIA diretamente à UNIÃO, com comprovação  posterior  ao  Poder Municipal 
CONCEDENTE,  não cabendo nenhum ônus ao Erário. 
 
7.3 Para garantir eventuais contratos de financiamento, destinados ao investimento relacionado a este 
CONTRATO, em qualquer de suas modalidades, a CONCESSIONÁRIA poderá ceder ao mutuante, em 
caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros advindos da exploração da ÁREA, até o limite 
que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço, observando as 
condições impostas pelo art.  28-A da Lei n° 8.987/95. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENT O 
8.1 Para garantia da fiel execução dos compromissos assumidos no presente Contrato a CONCESSIONÁRIA 
apresentará na data de assinatura deste instrumento uma das garantias previstas no artigo 56 da Lei n 
8.666/93, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) dos investimentos da concessão, conforme consta 
na proposta da CONCESSIONÁRIA, devendo esta ter validade até o término das obras. 
 
8.2 A partir do término das obras o valor da Garantia de Fiel Cumprimento deverá ser de 5% (cinco por cento) 
da arrecadação total do período da concessão, conforme consta na proposta da CONCESSIONÁRIA, 
devendo esta ter validade até o término da Concessão, conforme artigo 56 da Lei n 8.666/93. 
 
8.2.1 A Garantia de Fiel Cumprimento terá prazo mínimo de validade de um ano, devendo ser renovado a 
cada ano, atualizando-se o seu valor de forma a cumprir o disposto no item 8.2 acima, considerando sempre 
o saldo a ser Garantido. 
 
8.3 A CONCESSIONÁRIA estará sujeita à execução da Garantia de Fiel Cumprimento, se na execução do 
objeto, descumprir a proposta, este CONTRATO e seus anexos. 
 
8.4 Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA deixar de cumprir qualquer compromisso, causar qualquer prejuízo 
definitivo a CONCEDENTE   ou sofrer qualquer penalização pela CONCEDENTE, fica a este autorizado a 
executar em seu favor, total ou parcialmente, a Garantia de Fiel Cumprimento. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLÁUSULA NONA - PRERROGATIVAS DA CONCESSIONÁRIA 
9.1 São prerrogativas da CONCESSIONÁRIA: 
 
(i) promover, mediante prévia anuência da autoridade de trânsito, a interrupção   do tráfego nas vias lindeiras 
a ÁREA para a realização das obras, em períodos que não prejudiquem o fluxo de veículos e pessoas em 
horários de movimento comercial; 
 
(ii) construir e implantar toda a infraestrutura necessária à realização das obras e prestação dos serviços na 
ÁREA; 
 
(iii) explorar comercialmente a ÁREA, auferindo as correspondentes receitas, de acordo com o zoneamento 
estabelecido pela lei municipal e na forma da Proposta apresentada na LICITAÇÃO, podendo locar, ceder ou 
de qualquer modo sub-rogar, espaços da concessão de acordo com o zoneamento da ÁREA; 
 
(iv) modificar ou ampliar as instalações na ÁREA desde que nos termos da legislação vigente e aprovação 
dos órgãos públicos responsáveis. 
 
9.1.1 A fiscalização pela   CONCEDENTE não exime as   responsabilidades   da CONCESSIONÁRIA, quanto 
à adequação das obras, instalações e serviços prestados, à correção de seus registros e de suas operações. 
 
CLÁUSULA DEZ - DOS EMPREGADOS DA CONCESSIONÁRIA 
10.1 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a cumprir, quanto ao pessoal empregado para execução deste 
CONTRATO, a legislação pertinente, especialmente, quanto às obrigações previdenciárias, trabalhistas, de 
segurança, tributária, administrativa e civil. 
 
10.2 É de total responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, a observância das normas relativas à Segurança e 
Medicina do Trabalho, que deverão estar em efetivo funcionamento, durante a execução do objeto deste 
CONTRATO. 
 
10.3 As multas ou outras penalidades impostas a CONCESSIONÁRIA pela Delegacia Regional do Trabalho, 
deverão ser pagas pela mesma. 
 
10.4 Atrasos no cronograma, decorrentes de penalidades impostas por infração, não serão considerados, em 
hipótese alguma motivo de forca maior. 
 
CLÁUSULA ONZE - DOS SEGUROS 
11.1 A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos   seguros de seu pessoal, das instalações    de    serviços 
colocadas a sua disposição e de todos os equipamentos/materiais, veículos que utilizar na execução dos 
serviços a serem executados na ÁREA. 
 
11.2 A cobertura de seguros contratados pela CONCESSIONÁRIA   não exclui ou diminui, em nenhum caso, 
as obrigações e responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, assumida em razão do CONTRATO ou por força 
de Lei, ficando a CONCESSIONÁRIA plenamente responsável, pois quaisquer perdas e danos não cobertos 
por seguro. 
 
CLÀUSULA DOZE - DAS SANCÕES À CONCESSIONÀRIA 
12.1 Pelo atraso e inexecução total ou parcial deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA sujeitar-se-á as 
seguintes sanções: 
 
a) Advertência escrita pelo primeiro descumprimento em obrigações contratuais e legais de mesma natureza; 
 
b) Multa em valores graduados pela CONCEDENTE em percentual não superior a 2% (dois por cento) do 
faturamento anual da CONCESSIONÁRIA, aplicada após o devido processo administrativo que considerará a 
gravidade e amplitude da infração e a eventual reincidência; 
 
c)  Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de firmar contratos com a 
CONCEDENTE pelo prazo de até dois anos; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONCEDENTE enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação, a qual será concedida sempre que 
a CONCESSIONARIA ressarcir a CONCEDENTE pelos prejuízos resultantes da infração. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
12.2 A multa não impede que a CONCEDENTE rescinda unilateralmente este CONTRATO, na forma da lei, e 
aplique outras sanções, mediante o correspondente processo administrativo. 
 
12.3 A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser cobrada administrativa ou 
judicialmente, podendo ainda ensejar a execução da Garantia de Fiel Cumprimento, respondendo a 
CONCESSIONÁRIA pela diferença não paga. 
 
12.4 As sanções de suspensão temporária, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser 
aplicadas juntamente com a de multa, facultada a defesa prévia da CONCESSIONÁRIA no processo de 
licitação, no prazo de cinco dias úteis. 
 
12.5 Da aplicação de qualquer multa será a CONCESSIONÁRIA intimada para recolhê-la aos cofres 
municipais no prazo de dez dias úteis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS PRERROGATIVAS DA CONCEDENTE  
13.1 São conferidas a CONCEDENTE, no âmbito deste CONTRATO, as prerrogativas de: 
 
(i) modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os 
direitos da CONCESSIONÁRIA ao equilíbrio-financeiro do CONTRATO; 
 
(ii) rescindi-lo, unilateralmente, nas hipóteses autorizadas por lei; 
 
(iii) fiscalizar a sua execução, diretamente, por preposto ou através de entidade conveniada ou contratada, 
podendo aplicar multas graduadas de acordo com a gravidade e amplitude da infração, não superiores, em 
cada caso, a 2% (dois por cento) do valor correspondente ao faturamento anual da CONCESSIONÁRIA na 
época da infração; 
 
(iv) aplicar as penalidades previstas pela inexecução total ou parcial do ajustado; 
 
(v) ocupar, provisoriamente, bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao seu objeto, visando 
acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais, praticadas pela CONCESSIONÁRIA, bem como na 
hipótese de rescisão. 
 
13.2 As instalações e benfeitorias realizadas pela CONCESSIONÁRIA ficarão de imediato incorporadas a 
ÁREA, revertendo ao CONCEDENTE ou a quem de direito ao final deste CONTRATO. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 
14.1 A Concessão de direito real de uso da ÁREA, regulada por este CONTRATO, será extinta, ouvida 
previamente a CONCESSIONÁRIA, nos seguintes casos: 
 
(i) advento do termo contratual; 
(ii) rescisão; e 
(iii) falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA. 
 
14.2 No advento do termo final deste CONTRATO, todos os bens e instalações vinculados a ÁREA serão 
revertidos a CONCEDENTE; 
 
14.3 O presente CONTRATO poderá ser rescindido de forma amigável, por acordo entre as partes, desde 
que haja autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
14.4 A CONCEDENTE rescindirá o presente CONTRATO, por ato unilateral   e escrito, desde que motivado, 
assegurado o contraditório e ampla defesa, precedido de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente e com base nos seguintes motivos:  
 
(i) o não cumprimento ou cumprimento irregular pela CONCESSIONÁRIA de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazo de forma reiterada, contumaz e injustificada; 
 
(ii) o atraso injustificado da CONCESSIONÁRIA no início e conclusão das obras; 
 
(iii) a paralisação pela CONCESSIONÁRIA da obra, sem justa causa e prévia comunicação a CONCEDENTE; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(iv) o desatendimento pela CONCESSIONÁRIA das determinações regulares do servidor designado para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 
(v) a alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da CONCESSIONÁRIA, que prejudique a 
execução deste CONTRATO; 
 
(vi) razões de interesse público, invocadas pelo CONCEDENTE, de alta relevância a amplo    conhecimento, 
justificadas e determinadas pela autoridade competente, exaradas no competente processo administrativo. 
 
14.5 A rescisão com fundamento no item anterior acarreta as seguintes consequências, sem prejuízos de 
outras: 
 
(i) assunção imediata pela CONCEDENTE do objeto deste CONTRATO, no estado em que se encontrar, por 
ato próprio da CONCEDENTE e execução direta ou indireta; 
 
(ii) ocupação e utilização pela CONCEDENTE do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados, precedida de autorização do Prefeito, podendo a CONCEDENTE dar continuidades à execução 
direta ou indiretamente; 
 
(iii) execução da Garantia de Fiel Cumprimento, bem como dos seus acréscimos, para ressarcimento de 
eventuais prejuízos e despesas havidas com a rescisão. 
 
14.6 Por ato da CONCESSIONÁRIA, desde que não tenha concorrido para a rescisão, garantido o 
contraditório e ampla defesa, quando o CONCEDENTE: 
 
(i) Não cumprir cláusulas deste CONTRATO; 
 
(ii) Cumprir irregularmente cláusulas contratuais; 
 
(iii) Não liberar a área, o local ou objeto para a execução do CONTRATO, nos prazos pactuados; e 
 
(iv) Alegar a ocorrência de caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovada e que impeça a execução 
deste CONTRATO. 
 
14.7 Fundamentada a rescisão em um dos itens anteriores deste CONTRATO e desde que não haja culpa da 
CONCESSIONÁRIA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 
ainda direito a: 
 
(i) Devolução das garantias prestadas; 
 
(ii) Pagamento devido pelos investimentos já realizados; 
 
(iii) Pagamento do custo da desmobilização, mediante a efetiva comprovação. 
 
 
14.8 A extinção deste CONTRATO, por qualquer motivo, não exonera o CONCEDENTE do dever de 
indenizar a CONCESSIONÁRIA pelo que esta houver executado até a data em que ela for declarada e por 
outros prejuízos, regularmente comprovados, contanto que não lhe sejam imputáveis, cabendo ao 
CONCEDENTE promover a responsabilidade de quem deu causa a nulidade. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULACAO AO EDITAL E À PROPO STA 
15.1 Este Contrato vincula as partes ao Edital de Licitação Concorrência n.º 001/IPUF/2012 e a proposta 
financeira da CONCESSIONÁRIA. 
 
15.2 A implantação, operação e manutenção das obras e serviços pela CONCESSIONÁRIA na ÁREA serão 
realizados, obrigatoriamente, em estrito cumprimento da lei, do edital e da Proposta apresentada pela 
CONCESSIONÁRIA. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS – LEI E FORO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16.1 Aplicam-se à execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei n. 8.666/93 e da Lei n.º 
8.987/95, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado. 
 
16.2 As partes elegem o foro da Comarca de Florianópolis para dirimir qualquer questão contratual com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 
Por assim estarem justos e acordados, CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA assinam este Contrato em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo indicadas. 
 
 
Florianópolis, xxx de xxxxx de 2015. 
 
 
 
CONCEDENTE 
 
 
 
CONCESSIONARIA 
 
 
 
ACIONISTAS DA CONCESSIONÁRIA 
 


