
''.?$ Prêfeltura Munlclpalde Pontal do Paraná
Pqt¡l do fàrcná - r{ Medrú d6 ethæ do Ltffit

Ruo OGr60@çu, C75 . tÞlnedrb PÉt6 de L€rto - pdtat & p¿r6ñá - pR
CEP &S{x)0 -FomÆü (41) 45S-1144

I¡ VIA

TERMO DE GONTRATO DE CONCESSÃO DEsE QUEEN LDoPA SUL
TRANSPORTES LTDA.

o MUNlClPlo DE PONTÁL DO pARA¡lÁ, pessoa jurldica de direiro pr:btico ¡nremo,
inscrito no CNPJ sob n.o 01.609.8491000'l-s2, com sede adminlstrativa à Rua Guâ-

GLÁUSTJLA PRIMEIRA - DO OBJETO
Concessåo d çolotivo urbano, em l¡nhãs regulares
dentro do per ontal do paraná, abrangendo toios os
seus balneári de mão de obra e utilização de frota
própria, confo icados abaixo;
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D ÁRlA mänter funoionários em núme vendo

ãi nários condiçóes adoquadas para â traba-

lh ho, Gumprindo e fazendo cumprir as o I aG

cláusulas contrâtua¡s de concesså0,

CLÁUSULA TERCEIRA- DO RE,GIME ÞE EXECUçÃO

o objeto dë6te contrâto será executado sob a formå de concessão de serviço públi.

co, em reglme de empreitada pelo menor pleço da tarifa'

cLÁusuLA ND¡

O pagament RIA
diretamente
A tarifa do s fixa
da lioltaçåo rev

edital e no Contrato.

CLAUSULA QUINTA. DO PRAZO
contados a partir de 01 de dszembro dâO prazo da execuçåo é de 10 (dez) anos'

2002, podendo ser objeto de prorrogaçäo conforme

8.666/93 e suas alterações, e do artigo 23, da Lei n,o
o artlgo 57, lnciso
8.987/95.

ll da Lei n.o

contratado.
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idado das técnicas' do equjpamento e

como a methoria e expansäo dos servi'

ços,

DENTÉ. , ?_,^,:_^^^^ E em nada
õ;'; -î existência e a atuaçåo da fiscalizaçâo 

NÁRIA, no
i"ltdng" a responsabilidade única' integral e

que concerne .o .ut'ço-ð*i'át"ab' e ãs s'" çöes prÓxi-

tnas ou remotas.

julgado.



.@Hffi##. Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná
frontot do paraná -À MêntÈ dG Othæ do Llo6l

Ru8 G@t6ú0åçu, ô?5.t!Éfi€ário prrla de L6to - ponlâl do på6nó - ÞR
CEp æ25\5 o00 - Foæ/F X l4il4û-11|Á,1

- DA PUBLICAçÃO
onciará a publicaçåo no órgåo ofic¡âl do município

$ 1.o - Os d sarcidos ao PODER CONCEDENTE no prazo
máximo de contado da notificaçäo administrailva à bON-
cEsstoNÁ
S , direitos ou
o
r¡ ou socuritá-

b e responsâ-

ponderá por quaisquer compromissos as-
rceiros, ainda que vinculados å execuçäo
quer dano câusado a tercelros em decor-
seus empregados, prepostos ou subordi_

S 4,o - lncumbe ao POÞER CONCEDENTE:
h) regulâmentar o serviço concedido e fiscalizar permanenism€nte a sua presta-

Ção;
i) apliear tares e contratuais;j) intervir , nos casos e condiçÕes previstos em lêi;
k) extingu previstos na Lei g9g7/g5 e na forma prevista

no Con
l) homologar reajustes e proceder à revisåo das tarifas na forma da Lei B9g7/g5,

das normas perlinentes e do contrato;
m) cumprir e fazer cumprir as disposiçöes regulamentares do serv¡ço e as cláu-

sulâs contratuâis da concessåo;
n) do serviço; receber, apurâr € solucionar queixas e

, que seräo cientificados em até 30 (trinla) dias, das

$ 5.o - Se qualquer das p opor omissão, a inobservå i-
ções deste Contrato e/ou u
de qualquer formâ afetar s
p6rmaneceråo ¡nalterados

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS E
Constituirá encargo exclusivo da CONCES9IONÁR|A o
fas, emolumentos ê desposas deconentes da formali
exerução de seu objeto.

DESPESAS
pagamento de tributos, tari-

zaçåo deste Contrato e da

CLÁUSULA DÉGIMA QUARTA- Do FoRo
--./
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Fica elelto pelas paftes, para dirimir qualquer dúvida ou questões or¡ undas do pre-senle Gontrato, o foro da Comarca Matfnhos, Estado do Paraná, renunclando-seexpressamente a qualquer outro, por msis privilogiado que

E, por.estârêm assrm justas é öontratadas; assin prêsente rnstrurnen-to contratual, em 4 (quatro) vias 
-de 

íguais ieor e das em todas ai su_as folhas, pâra todos os flns de direftõ, na presen nhas abqixo.

Paraná, 29 de novembro de 2002

OA SILVA
do Paroná LTDA
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de 01.12.1

da Lei no B

PREFEITURA I\IIUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Cornissão permanente de Licitação

2 a 30'11'2022, de acordo com o estaberecido pero Art.57, s 1o inciso il,666/93 e Art,23, inciso Xll, da Leí Federal no g.gg7ig5.

CLÁUSULA SEGUNDA * permanecem inalteradas as demais eláu,sulas do contratooriginário, as quais deverão ser fÍerrnente cumpriaas ä "d;;;r;;Ti:partes,

Pontal do paraná , 12 de novembro de 2012
:::

Prefeito Muni

Testemunha

RG: 162926-4 -
Ö'PF: 192.784,

Fiscais do

1.o

NOME: Celso
RG 900.007 PR

ldoPR TES

TE

Cintia Maria
RG;5.936.236-3
CPF:014.469.959-17

cPF 185671990_21



FREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Gomissão Permanente de Licita,Çäo

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DEcoNTRATo DE co¡¡cessÄo DE
sERVtços DE TRANSPORTE coLETtVO.
eue ENTRE st cELEBRAfvt o tvtuNlclplcj
DE PONTAL DO PNN¡[*¡Á E A EMPRESA
oceÂntcA suL TRANSFoRTEs ¡_ron.

.,,..4

o lvlut'ltciPlo DE PONTAL Do PARANÁ, pessoa jurídica de direito pribtico interno,
inscrito no CNPJ sob no 01.609.843/0001-52, com sede e foro a Rodovia pR 407
km19, Balneário Praia de Leste - Pontal do Par.aná - PR, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal, Rudisney Gimenes, brasileiro, casado, empresário,
portador da cédula de identidade RG n.o 670.879 - ssplpR e do cpF/MF n.o

230.979.739-15, dor,avante denominado simplesmente pODER CONGEDENTE; e,
de outro lado, a Empresa ocEÂNlcA SUL TRANSPoRTE$ LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, CNPJ n.0 05,314,329/0001-40, com sede a Rua Estortl'áô g24,

Balneário Praia de Leste, pontal do paraná, paraná, cEp g3.2s5-000, Fone 41
345'8'2189, doravante denominada simplesmente CONCËSS1ONÁR.IA neste ato
represêntada por Antonio Jorge Mar:chesini de Brito, portador da Cédula de
ldentidade RG n" 770.876-9 e do CPF n" 088.483.789-00, e perante as testemunhas
abaixo firrnadas, pactuam o presente contrato, cuja celebração foi autorízada pelo
despacho exarado no protocolo administrativo no 345212012, no Brocesso licitatório
no 080/2002, na modalidade Concorrência Pública sob no OOgl2OO2 - pMppR, que
independente da sua transcrição,'integra o presente contr:ato gue regerá pelas
dispoçiçÕes da Lei n0 8,666/93 e suas posteriores alteraçÕes, do Código Civil e do
Código do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condiçöes a seguir
expressas, definidoras dos direitos, obrigaçöes e responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado o praza de Conoessão de serviço ptiblico
de transporte coletivo urbano, em linhas regulares do perímetro urbano do Município
de Pontal do Paraná, cujo contrato originário foi celebrado em 29.11,2002, e vigente
de 01 .12,2a0;2 a 30.11.2012, por mais um periodo de 10 (dez) anos, conforme
itlstifienfir¡aq r.rìnefâñfao ¡ln Drnra¡nt^ ^J.-:*;^¡-^¡:..- .-^Â
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