
 
ANEXO VII 

 MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO N. __/2020 

 

1. DAS PARTES  

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 

nº 10.358.190/0001-77, com sede administrativa na Avenida Guararapes, nº 2114, Centro, 

Petrolina/PE, CEP 56.302-095, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Governo e 

Agricultura, na forma da Lei Orgânica Municipal nº 3878/2013, portador da Carteira de Identidade n° 

__________, inscrito no CPF n° ___.___.___-__, residente e domiciliado na Av. __________, n.º ___, 

no Município de PETROLINA/PE.  

CONCESSIONÁRIA: ___________, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° ____, estabelecida na 

Rua ___, n° ___, ___, no Município de ___, neste ato representado pelo seu proprietário Sr. ___, ___, 

___, portador da Carteira de Identidade n° _– SSP/RS, CPF n° ____, residente e domiciliado na Rua 

___, n° __, no Município de __.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. Pela presente concessão, comprometer-se-á, a Concessionária, a explorar a estrutura física do 

Abatedouro Municipal, com todas as suas instalações (ANEXO II), no imóvel localizado na Rua do 

Matadouro, Bairro Pedra do Bode – Petrolina-PE, de propriedade do Município de Petrolina-PE, para  

prestação de serviço público de abate de animais de médio e grande porte (bovinos, bubalinos, suínos, 

ovinos e caprinos), sendo vedado o desvio de finalidade, mediante pagamento de taxa de ocupação em 

percentual de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento mensal ao Concedente, com carência para os 

três primeiros anos da Concessão, e implementação de obras complementares no abatedouro 

municipal de Petrolina, conforme projetos e orçamentos constantes do Anexo III.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DA CONCESSÃO  

2.1. A concessão se dará pelo prazo de 20 (vinte) anos, prorrogáveis por igual período ou fração, em 

observância ao interesse público e a CONCEDENTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS SERVIÇOS 

3.1. A presente concessão de Direito Real de Uso se presta à ocupação do Abatedouro Municipal de 

Petrolina e respectivas instalações pela Concessionária pelo prazo de 20(vinte) anos para prestação de 

serviço público de abate de animais de médio e grande porte (bovinos, bubalinos, suínos, ovinos e 

caprinos), incluindo o transporte do animal, sendo vedado o desvio de finalidade; 



 
3.2. As receitas para cobertura dos encargos da Concessionária advirão, exclusivamente, da 

arrecadação da tarifa de abate, que, inclusive, servirá de remuneração pela Concessão; 

3.3. O prestador do serviço deverá responsabilizar-se pela manutenção e pelos reparos dos 

equipamentos e instalações, zelando pelos bens entregues sob concessão, obrigando-se a devolvê-los 

ao término do prazo ou na rescisão do contrato, nas mesmas condições recebidas; 

3.4. O Município disponibilizará ao licitante vencedor o espaço físico com todos os equipamentos 

instalados no imóvel objeto da presente Concessão, conforme ANEXO II, devendo a Concessionária 

pagar ao Poder Concedente o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento mensal pelo uso 

do bem público, com carência para os três primeiros anos da Concessão; 

3.5. A Concessionária deverá implementar, inicialmente, obras complementares, as quais são 

imprescindíveis para o regular funcionamento do Abatedouro Municipal, haja vista a minimização dos 

impactos ambientais; 

3.6.  As referidas obras correspondem à construção do Sistema de Captação, Adução, Tratamento e 

Reservação de Água; o Sistema de Tratamento e Bombeamento de Efluentes; e realização de 

Cobertura vegetal e Cinturão verde, em conformidade com o ANEXO III; 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

4.1. O valor estimado do Contrato de Concessão corresponde a R$ 75.610.923,26 (setenta e cinco 

milhões, seiscentos e dez mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos); 

4.2. Considera-se valor estimado do Contrato de Concessão o total estimado das receitas da 

concessionária durante o prazo de vigência da concessão, conforme mensurado nos estudos de 

viabilidade econômica.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE SEM PREJUÍZO DE OUTRAS PREVISTAS NA 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

5.1.1. Responsabilizar-se pela outorga da Concessão de Direito Real de Uso do Abatedouro Municipal à 

Concessionária, de forma onerosa, tendo em vista os objetivos que busca alcançar com a administração do 

referido equipamento público, conforme previsto na Lei Municipal n° 3.941/13; 

5.1.2. Prestar à Concessionária as informações necessárias à execução e à operacionalização dos serviços 

objeto deste instrumento; 

5.1.3. Fiscalizar a exigência de cumprimento da manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais, 

equipamentos e utensílios empregados no processo de abate de animais de médio e grande porte, 

considerando todo o pátio externo, currais, instalações administrativas, captação, tratamento e estocagem de 



 
água, sala de abate e processos decorrentes e lavanderia; 

5.1.4. Fiscalizar a exigência de apresentação de metodologia para implantação da gestão da qualidade do 

processo produtivo, higienização dos equipamentos, utensílios e pessoal, como também a implantação de 

boas práticas de abates com mitigação dos impactos ambientais; 

5.1.5. Fiscalizar a exigência de apresentação de proposta visando à implantação e manutenção de Sistema 

de Controle de Pragas em todas as instalações do Abatedouro Municipal; 

5.1.6. Monitorar o abate de animais; 

5.1.7. Registrar o abatedouro na Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco – 

ADAGRO; 

5.1.8. Comunicar de imediato, à licitante vencedora, qualquer irregularidade ou anormalidade de que venha a 

ter conhecimento nos serviços sob sua gestão; 

5.1.9. Pronunciar-se sobre quaisquer irregularidades ou anormalidades apontadas pela licitante vencedora; 

5.1.10. Monitorar e avaliar os procedimentos realizados pela licitante vencedora, promovendo os ajustes que 

se façam necessários; 

6.1.11. Colocar à disposição da licitante vencedora o Abatedouro Municipal adequado aos serviços de abates 

de animais de grande e médio porte, dotados da infra-estrutura necessária à execução dos serviços, exceto a 

obra que será implementada a expensas da licitante vencedora, além dos equipamentos instalados no prédio; 

5.1.12. Obter, junto às autoridades competentes as primeiras licenças, inclusive as ambientais, necessárias à 

execução da prestação do serviço de abate de animais no Abatedouro Público; 

5.1.13. Fiscalizar a entrega à licitante vencedora do volume e qualidade de água suficiente para efetuar a 

atividade, que será fornecida pela Compesa, bem como a qualidade mínima exigida pelo órgão fiscalizador; 

5.1.14. Fiscalizar à observância da licitante vencedora quanto às recomendações dos órgãos de controle da 

atividade de abate de animais e de controle ambiental; 

5.1.15. Isentar a Concessionária do pagamento da taxa de ocupação do Abatedouro Municipal, que equivale 

a 5% (cinco por cento) sobre o faturamento mensal pelo uso do bem público, nos três primeiros anos da 

Concessão; 

5.1.16. Acompanhar e fiscalizar as obras que forem implementadas pela licitante vencedora no Abatedouro 

Municipal, podendo opinar acerca das metodologias utilizadas, rejeitando aquelas que julgar inapropriadas ao 

objeto; 

 

5.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA SEM PREJUÍZO DE OUTRAS PREVISTAS NA 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 



 
5.2.1. Explorar de forma racional o Abatedouro Público sem modificação da finalidade a que se destina, 

qual seja, unicamente para o abate de animais de médio e grande porte (bovinos, bubalinos, suínos, 

ovinos e caprinos) em observâncias às normas dos órgãos fiscalizadores; 

5.2.2. Implementar, inicialmente, obras complementares, as quais são imprescindíveis para o regular 

funcionamento do Abatedouro Municipal, quais sejam o Sistema de Captação, Adução, Tratamento e 

Reservação de Água; o Sistema de Tratamento e Bombeamento de Efluentes; e realização de 

Cobertura vegetal e Cinturão verde, conforme estudos e projetos constantes do ANEXO III; 

5.2.3. A Concessionária será obrigada a pagar à Concedente o valor pela taxa de ocupação do espaço 

correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o faturamento mensal pelo uso do bem público, com 

carência para os três primeiros anos da Concessão; 

5.2.4. Implementar Plano de Prevenção em Segurança e Saúde do Trabalho – SST, Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), 

bem como todas as ações apresentadas como propostas de Melhor Técnica que classificaram a 

proposta da Concessionária; 

5.2.5. Emitir e enviar ao Concedente relatório circunstanciado de acompanhamento, constando o 

número de abates/mês; 

5.2.6. Zelar pelo cumprimento das Instruções Normativas dos órgãos fiscalizadores dos serviços, assim 

como cumprir as disposições legais contidas na legislação específica atinente à matéria; 

5.2.7. Instrumentalizar as ações necessárias para bem executar as atividades de gerenciamento de 

abate de animais, incluindo planejamento, logística das carcaças de pequeno e médio pecuarista e/ou 

marchantes, acompanhamento e controle dos serviços de abates de animais; 

5.2.8. Disponibilizar toda a infra-estrutura administrativa necessária ao pronto atendimento das 

demandas operacionais e gerenciamento dos serviços de abate de animais contemplando todas as 

etapas previstas no objeto deste instrumento; 

5.2.9. Executar os trabalhos necessários à consecução do objeto a que alude este Termo de 

Referência, inclusive disponibilizando suporte técnico, operacional e administrativo; 

5.2.10. Cumprir Plano de Controle Ambiental (PCA) em conformidade com as orientações dos órgãos 

competentes; 

5.2.11. Cumprir as exigências sanitárias em conformidade com as orientações dos órgãos competentes; 

5.2.12. Emitir Certificados de funcionamento e regularidade junto aos órgãos fiscalizadores, dentre eles, 

Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco - ADAGRO; Agência 

Estadual de Meio Ambiente - CPRH, Agência Municipal de Vigilância Sanitária - AMVS; Agência 

Municipal de Meio Ambiente - AMMA, Corpo de Bombeiros; 

5.2.13. Responder e ressarci o Município de Petrolina por quaisquer danos que porventura seus 



 
prepostos venham causar ao Abatedouro Público Municipal decorrente de falhas ou irregularidades na 

execução dos serviços; 

5.2.14. Fazer, à expensas da Concessionária, a manutenção dos equipamentos, instalações elétricas e 

de obras civis, atendendo as determinações do(s) representante(s) dos órgãos fiscalizadores; 

5.2.15. Arcar com todos os custos trabalhistas e previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

concessão, bem como multas ou penalidades correspondentes, sem que isto venha a incorrer em 

qualquer espécie de ônus para o Concedente; 

5.2.16. Orientar e supervisionar o desempenho dos empregados no que diz respeito aos serviços 

executados; 

5.2.17. Manter durante a vigência do contrato compatibilidade com as obrigações assumidas e as 

condições de habilitação e qualificação; 

5.2.18. Possuir em seu quadro permanente de empregados Médico Veterinário e Engenheiro Ambiental 

e/ou Técnico Ambiental devidamente registrados nos respectivos conselhos; 

5.2.19. Fomentar e incentivar a capacidade de abate de animais, sem comprometer a eficácia 

operacional e que os impactos ambientais sejam devidamente mitigados; 

5.2.20. Fornecer ao Concedente, sempre que necessário, toda e qualquer informação relativa aos 

serviços, bem como qualquer modificação ou interferência causada por si ou por terceiros nos serviços 

e ambiente de abate; 

5.2.21. Manter em dia o inventário e o registro dos bens móveis e imóveis do Abatedouro Municipal de 

Petrolina-PE, assim como mantê-lo, durante todo o período da concessão, nas mesmas condições de 

uso e conservação que os recebeu; 

5.2.22. Permitir aos encarregados pela fiscalização o livre acesso, em qualquer época, aos 

equipamentos e às instalações concedidas; 

6.2.23. Zelar pela integralidade dos bens afetos a esta prestação de serviço, mediante a contratação 

dos respectivos seguros; 

5.2.24. Manter sistemas de monitoramento da qualidade da água potável utilizada e dos efluentes 

lançados nos “corpos d’água”; 

5.2.25. Fazer, às suas expensas, o tratamento e destinação dos resíduos sólidos e líquidos, resultantes 

da atividade, inclusive atendendo as determinações do(s) representante(s) dos órgãos fiscalizadores 

e/ou da Concedente neste sentido, sempre que for solicitado; 

5.2.26. Sempre que for necessário informar aos usuários as condições imprescindíveis para melhor 

fluidez do serviço de abate de animais, inclusive no que se refere às questões de saúde pública e uso 

dos equipamentos; 

5.2.27. Comunicar ao Poder Concedente e aos órgãos competentes a respeito de ação ou omissão, que 



 
venha a ser de seu conhecimento, que possa provocar contaminação dos recursos hídricos ou que 

prejudique a prestação dos serviços de abate animal ou ações a ele vinculadas, para que tal autoridade 

diligencie as providências competentes; 

5.2.28. Colaborar com as autoridades públicas, nos casos de emergência ou calamidade, que 

envolverem o serviço de abate de animais; 

5.2.29. Manter regularidade quanto às licenças, inclusive as ambientais, junto às autoridades 

competentes, necessárias à execução da prestação do serviço de abate de animais e operacionalização 

do Abatedouro Municipal; 

5.2.30. Atender as especificações dos órgãos fiscalizadores do Setor com relação aos equipamentos e 

utensílios; 

5.2.31. Atender as especificações do RIISPOA – Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal e demais legislação e normativas do Setor; 

5.2.32. Cumprir as recomendações dos órgãos de controle da atividade de abate de animais, bem como 

de controle ambiental; 

5.2.33. Estabelecer canais eficientes de comunicação e interlocuções sistemáticas junto ao Poder 

Concedente para o acompanhamento dos serviços; 

5.2.34. Fornecer materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e todos os utensílios necessários à 

realização das atividades previstas; 

5.2.35. Designar, formalmente, preposto para representá-lo na execução do Contrato, nos termos do art. 

68 da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93; 

5.2.36. Pronunciar-se sobre as irregularidades ou anormalidades apontadas pela Concedente, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às recomendações formalizadas, observada a 

integridade deste instrumento;  

5.2.37. Implementar obras que se fizerem necessárias no abatedouro, sem ônus para a Concedente, 

além daquelas já previstas no objeto da Concessão; 

5.2.38. A Concessionária se torna responsável pelo pagamento de quaisquer taxas ou impostos que 

incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, bem como pelas tarifas de água, telefone, energia elétrica, 

coleta de lixo e respectivas adaptações e adequações que se façam necessárias, a partir da assinatura 

do Contrato de Concessão; 

5.2.39. Manter sua escrituração contábil sempre atualizada e à disposição da fiscalização, publicando o 

respectivo balanço social anualmente, conforme exigido pela lei. 

. 

CLÁUSULA SEXTA - DA TARIFA DE ABATE E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 



 
6.1. Pelo abate dos animais a Concessionária cobrará dos usuários as tarifas de abate estipuladas pelo 

Município, na tabela abaixo colacionada.  

 

TIPO DE ABATE TARIFA DE ABATE (R$)  

BOVINOS/BUBALINOS (valor da proposta vencedora) 

SUÍNOS valor da proposta vencedora) 

OVINOS/CAPRINOS valor da proposta vencedora) 

 

6.2. As tarifas de abate poderão ser reajustadas anualmente, tomando por base o IPCA (Índice de 

Preços ao Consumidor Ativo) acumulado do período.  

6.3. A receita proveniente das tarifas de abate será devida à Concessionária, como fonte de sua 

remuneração pela concessão do abatedouro.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INSTALAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 7.1. Declaram as partes que vistoriaram todas as instalações e equipamentos, assinando o Termo de 

Vistoria, Entrega e Recebimento dos Bens, afetos aos respectivos serviços de abate, entregues pelo 

Concedente à Concessionária, parte integrante e inseparável do presente instrumento; 

7.2. A Concessionária deverá iniciar a prestação dos serviços inerentes à concessão no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura do contrato, momento a partir do qual será 

responsável pelos reparos dos equipamentos que porventura forem necessários;  

7.3. Deverá a Concessionária providenciar e arcar com as despesas de energia elétrica e água, 

manutenção em geral, limpeza e conservação do pátio, bem como outros serviços, desde o início da 

prestação dos serviços;  

7.4. A Concessionária obriga-se a zelar e manter as instalações e equipamentos (móveis e imóveis) nas 

mesmas condições de uso que receberá, e assim devolve-los, inteiramente livres e desembaraçados de 

quaisquer ônus ou encargos no final do prazo de concessão, ou em caso de rescisão contratual; 

7.5. Terminado o prazo da concessão, ou no caso de rescisão do contrato, todo e qualquer material, 

mobiliário e equipamentos, adquiridos na vigência do contrato pela Concessionária, será de propriedade 

exclusiva desta, não podendo ser incorporado ao patrimônio do abatedouro, salvo mediante indenização 

e/ou ressarcimento por parte do Concedente. Já as benfeitorias necessárias ao funcionamento do 

abatedouro serão incorporadas ao imóvel, passando a integrar o patrimônio público, não podendo ser 

levantadas pela Concessionária; 



 
7.6. A realização de obras e benfeitorias na área objeto desta licitação, dependerão de autorização 

prévia do Concedente, e passarão a integrar o imóvel, sem que seja devida qualquer indenização 

futura, ressalvado à Concessionária a retirada dos bens móveis e equipamentos que tenha instalado;  

7.7. Não será permitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto da 

concessão.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DO BEM PÚBLICO DIPOSNIBILIZADO PARA A CONCESSÃO  

8.1. O Município disponibilizará à Concessionária o imóvel descrito na Cláusula primeira, com todos os 

equipamentos instalados no bem objeto da presente concessão constantes do Anexo II, os quais 

deverão ser devolvidos ao Concedente ao final do Contrato; 

8.2. O aludido imóvel deverá se utilizado somente para fins de abate de animais, sendo vedada a 

utilização para outra finalidade; 

8.3. As benfeitorias realizadas no imóvel para melhorá-lo e agregar valor será incorporado ao 

patrimônio o público. 

 

CLÁUSULA NONA – DO VALOR DO CONTRATO 

9.1. O valor estimado do Contrato de Concessão corresponde a R$ 75.610.923,26 (setenta e cinco 

milhões, seiscentos e dez mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos);  

9.2. Considera-se valor estimado do Contrato de Concessão o total estimado das receitas da 

concessionária durante o prazo de vigência da concessão, conforme demonstração nos Estudos de 

Viabilidade Econômica constante do ANEXO IV; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E GERENCIAMENTO DE RISCOS 

10.1. Considera-se, para todos os fins, que as condições estabelecidas no Edital e nos respectivos 

Anexos constituem o equilíbrio econômico-financeiro inicial do presente CONTRATO DE 

CONCESSÃO. 

 10.2. Observados os pressupostos estabelecidos na legislação aplicável, bem como no Edital e 

Anexos, o Contrato de Concessão poderá ser objeto de revisão a qualquer tempo, a fim de que seja 

restaurado seu equilíbrio econômico-financeiro inicial.  

10.3. São riscos assumidos pela Concessionária que não ensejam a revisão do presente CONTRATO 

DE CONCESSÃO todos aqueles relacionados com a área empresarial da(os) CONCESSIONÁRIA(OS) 

e, especialmente:  



 
I. a destruição, roubo, furto ou perda de bens vinculados à execução e de suas receitas; II.  a 

ocorrência de greves de empregados da(os) CONCESSIONÁRIA(OS) ou a interrupção ou falha do 

fornecimento de materiais ou serviços pelos seus contratados;  

I. a variação das taxas de câmbio;  

II. a incidência de responsabilidade civil, administrativa, ambiental, tributária e criminal 

por fatos que possam ocorrer durante a prestação dos SERVIÇOS;  

III. os custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações judiciais 

movidas por ou contra terceiros;  

IV. os riscos decorrentes da contratação de financiamentos;  

V. a valorização ou depreciação dos bens vinculados à execução;  

 

10.4. A CONCESSIONÁRIA declara:  

I. ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos na 

concessão, sobretudo quanto aos enumerados na Matriz de Risco anexa ao edital e;  

II. ter levado esses riscos em consideração na formulação da PROPOSTA COMERCIAL 

e PROPOSTA TÉCNICA.  

10.5. Cabe a qualquer das partes a iniciativa no procedimento de revisão do equilíbrio econômico 

financeiro do presente CONTRATO DE CONCESSÃO. 

10.6. A omissão da parte prejudicada em solicitar a revisão do presente CONTRATO DE CONCESSÃO 

importará em renúncia desse direito após o prazo de 5 (cinco) anos contados a partir do evento que der 

causa ao desequilíbrio.  

10.6. O Poder Concedente procederá de ofício à abertura de processo de revisão do presente 

CONTRATO DE CONCESSÃO, juntando aos autos os elementos que possuir para demonstrar o 

desequilíbrio e ouvindo, em seguida, a Concessionária. 

10.7. A Concessionária poderá solicitar a revisão do presente CONTRATO DE CONCESSÃO, por meio 

de requerimento fundamentado, observado o disposto no item 

10.7.1. O requerimento será obrigatoriamente instruído com relatório técnico, que contemple a variação 

da planilha de custos operacionais, proposta pelo Concessionária apresentada na proposta comercial, 

demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO DE CONCESSÃO, sob pena de 

não conhecimento.  

10.7.2. Recebido o requerimento ou a defesa da Concessionária, o Poder Concedente decidirá, 

motivadamente, sobre a revisão do presente CONTRATO DE CONCESSÃO.  

10.7.3. A execução da revisão do presente CONTRATO DE CONCESSÃO pode ser implementada 

pelos seguintes mecanismos, a critério do Poder Concedente:  



 
I. indenização;  

II. revisão geral dos valores das tarifas;  

III. redução dos encargos da(os) CONCESSIONÁRIA(OS) sem redução de qualidade;  

IV. combinação dos mecanismos anteriores. 

10.8. As partes poderão, ainda, caso haja consenso, optar, em alternativa à revisão do contrato, pela 

sua extinção ou pela adoção de outras soluções que envolvam alteração das obrigações da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES 

11.1. Pela inexecução total ou parcial da prestação dos serviços objeto do Contrato, a Concedente, 

sem prejuízo do disposto nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia defesa, aplicar à 

Concessionária as seguintes sanções, após regular processo administrativo: 

11.1.1. Advertência; 

11.1.2 Multa, nos seguintes termos: 

11.1.2.1. Pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente: de até 1% (um 

por cento) do valor do referido serviço por dia decorrido; 

11.1.2.2. No caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado na convocação: de até 

5% (cinco por cento) do valor do serviço;  

11.1.2.3. No caso de não prestação da garantia no prazo assinalado: de até 2% (dois por cento) do valor 

do serviço; 

11.1.2.4. No caso de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou negligência na execução do 

objeto contratado: de até 10% (dez por cento) do valor do serviço rejeitado; 

11.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 05(cinco) anos; 

11.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

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

autoridade que tiver aplicado a penalidade. 

11.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 

do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vistas ao processo. 

11.3. Ficam reconhecidos os direitos do CONTRATANTE, previstos nos artigos 77 à 79 da Lei nº 

8.666/93 em tudo que diz respeito à rescisão do Contrato.  

 

 Parágrafo Primeiro - A advertência será aplicada nos casos de infração leve e média; 

 Parágrafo Segundo - As multas, assim como a suspensão temporária de participação em licitação e a 



 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, serão aplicadas nos 

casos de reincidência e de infração grave, assim entendida aquela cuja gravidade afete a prestação do 

serviço objeto deste Contrato, como os prazos dos compromissos assumidos na proposta técnica. 

Parágrafo Terceiro - Na definição da gravidade da infração, na fixação da sanção aplicável e na 

eventual cumulação das sanções correspondentes, o Poder Concedente observará as seguintes 

circunstâncias, dentre outras que entender pertinentes:  

I. a proporcionalidade entre a intensidade da sanção e a gravidade da inadimplência, 

inclusive quanto ao número dos usuários atingidos;  

II. os danos resultantes da inadimplência para os serviços e para os usuários;  

III. a vantagem auferida pela Concessionária em virtude da inadimplência verificada;  

IV. os antecedentes da Concessionária; 

V. a reincidência específica, assim entendida a repetição de falta de igual natureza após 

o recebimento de notificação anterior, no prazo de 1 (um) ano, contado da notificação do ato de 

instauração do processo; e  

VI. as circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da situação, conforme entender o 

Poder Concedente.  

Parágrafo Quarto - As multas não terão caráter compensatório ou indenizatório e serão, assim como 

as demais sanções, aplicadas sem prejuízo da responsabilidade administrativa, civil ou criminal da 

Concessionária. As multas poderão ser executadas por meio da execução da garantia contratual.  

Parágrafo Quinto – A apuração das infrações e a aplicação das sanções estabelecidas nessa 

Cláusula são da competência do Secretário Municipal de Governo e Agricultura ou de preposto 

nomeado.  

Parágrafo Sexto - A autuação, aplicação ou cumprimento de sanção não desobriga a Concessionária 

a corrigir a falta correspondente.  

 

11.4. A Concessionária manifesta expressamente neste ato sua concordância em se submeter às 

sanções impostas pelo Poder Concedente, através da instauração do devido processo legal, com 

fundamento na legislação, nos regulamentos vigentes, bem como nas suas futuras alterações.  

 



 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS 

12.1. Sem prejuízo da responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados ao Poder Público, 

aos usuários, ou a terceiros, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de 

atividades acessórias ou complementares aos serviços concedidos, bem como a implementação de 

projetos associados;  

12.2. Os contratos referidos no item 15.1 serão regidos pelo direito privado, não se estabelecendo 

qualquer relação jurídica entre terceiros e o Poder Público;  

12.3. A execução das atividades por terceiros contratados pressupõe o cumprimento das normas 

regulamentares aplicáveis.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO 

13.1. O Poder Público poderá intervir na concessão com observância dos requisitos fixados nas 

normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como no Sistema de Avaliação de Metas da 

Concessão (SAMC), bem como conforme elencado no Capítulo IX, Lei de Concessões - Lei Federal nº 

8.987/95. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO, DO ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE 

DESEMPENHO E DAS PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

DE METAS DA CONCESSÃO - SAMC 

14.1. A fiscalização da operação dos serviços caberá à Secretaria de Governo e Agricultura, a quem 

compete a prática de todo e qualquer ato ou diligência que se façam necessários ao exercício dos 

respectivos poderes de fiscalização; 

14.2. Inclui-se no âmbito dos poderes de fiscalização do Município a realização, a qualquer tempo, 

sempre que entender conveniente, de fiscalização na escrituração contábil da Concessionária, 

requisitando a esta todos os registros e dados que entender necessários, desde que relacionados com 

os serviços concedidos, aí incluídos os registros e dados de natureza operacional, contábil, 

administrativa, financeira e de controle; 

14.3. A concessionária se submeterá a todas as medidas, processos e procedimentos da Fiscalização, 

devendo atender às critérios de desempenho avaliados pela Secretaria de Agricultura em conformidade 

com o Anexo X do edital; 

14.4. Os atos de fiscalização executados pelo Município e ou por seus prepostos não eximem a 

concessionária de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas e especificações, 

nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.  



 
14.5. Compete à concessionária realizar minucioso exame das especificações dos serviços, de modo a 

permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura 

encontradas, para o devido esclarecimento, que venham a impedir o bom desempenho dos serviços. O 

silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.  

14.6. Os atos de fiscalização executados pelo Poder Público e ou por seus prepostos, não eximem a 

concessionária de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas e especificações, 

nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais.  

14.7. A atuação fiscalizadora do Município em nada restringirá a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da concessionária no que concerne aos serviços contratados, à sua operação e às 

consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o Poder Público, ou, ainda, perante 

terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na operação dos serviços 

contratados não implicará em co-responsabilidade da Fiscalização ou do Poder Público, bem como de 

seus prepostos. 

14.8. O Anexo X, do Edital, prevê alterações contratuais de acordo com a avaliação de metas da 

Concessão da seguinte forma: 

14.8.1. A concessionária que obtiver avaliação com Nível de Operação REGULAR por seis meses 

consecutivos, sem ultrapassar doze meses, a partir do 7º mês o contrato terá acréscimo de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor referente à taxa de ocupação em favor do Poder Concedente. 

14.8.2. A concessionária que obtiver avaliação com Nível de Operação REGULAR por doze meses 

consecutivos, sem ultrapassar dezoito meses, a partir do 12º mês o contrato terá acréscimo de 25% 

(vinte e cinco por cento) sobre o valor referente à taxa de ocupação em favor do Poder Concedente. 

14.8.3. A concessionária que obtiver avaliação com Nível de Operação REGULAR por dezoito meses 

consecutivos, sem ultrapassar vinte e quatro meses, a partir do 19º mês o contrato terá acréscimo de 

50% (cinquenta por cento) sobre o valor referente à taxa de ocupação em favor do Poder Concedente. 

14.8.4. A concessionária que atingir Nível de operação REGULAR deverá apresentar Plano de Ações 

para solucionar falhas operacionais, não sendo admitido que seja classificada como regular por período 

maior que vinte e quatro meses consecutivos, fato este que, se ocorrer, implicará em abertura de 

processo de cassação da concessão. 

14.8.5. A concessionária que atingir o Nível de operação INSUFICIENTE por três meses consecutivos, 

sem ultrapassar seis meses consecutivos, o contrato terá acréscimo de 50% (cinquenta por cento) 

sobre o valor referente à taxa de ocupação em favor do Poder Concedente a partir do 4º mês. 

14.8.6. A concessionária que atingir o Nível de operação INSUFICIENTE por seis meses consecutivos, 

sem ultrapassar a doze meses, o contrato terá acréscimo de 100% (cem por cento) sobre o valor 

referente à taxa de ocupação em favor do Poder Concedente, a partir do 7º mês. 



 
14.8.7. A concessionária, quando classificada no Nível de operação INSUFICIENTE por doze meses 

consecutivos, dará ensejo à abertura direta de processo de cassação da Concessão por deficiência 

operacional. 

14.8.8. Caso a concessionária atinja por três meses consecutivos ou não, no primeiro ano da 

concessão, classificação em Nível de operação INSUFICIENTE, o benefício de isenção da taxa de 

ocupação prevista para a concessão será imediatamente revogado, passando, o Poder Público, a 

cobrar a referida taxa, inclusive com incidência das penalidades previstas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA  

15.1. O Poder Concedente providenciará a remessa de cópias autênticas do presente instrumento ao 

órgão de controle interno do Município, no prazo de xxx (xxxx) dias, contados da sua assinatura e ao 

Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco, no prazo de xxx (xxx) dias, contados da sua publicação.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

16.1. Este Contrato somente poderá ser alterado nas hipóteses e com estrita observância dos fatores, 

motivos e procedimentos preceituados nos arts. 65 e ss da Lei 8.666/93 e modificações posteriores, 

como também poderá ser rescindido antes do seu término na ocorrência de quaisquer das seguintes 

situações: 

16.1.1. Cumprimento antecipado de seu objeto; 

16.1.2. Rescisão amigável celebrada entre as partes; 

16.1.3. Hipóteses de do art. 78 da Lei Nº 8.666/93, no que couber. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

17.1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências previstas 

nos Art. 77 e ss da Lei 8.666/93, sem prejuízos de outras sanções legais aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUDSULA DÉCIMA OITAVA – DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

18.1. A extinção da concessão será regida pelas normas legais e regulamentares aplicáveis, assim como pelo 

não cumprimento do Sistema de Avaliação de Metas da Concessão, bem como conforme elencado no 

Capítulo IX, da Lei de Concessões - Lei Federal nº 8.987/95.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

19.1. Integra e completa o presente contrato, o Termo de Referência, o Edital da Concorrência n.º 

XX/2019 e seus Anexos, bem como a Proposta de Preço da Concessionária;  



 
19.2. A presente contratação se sujeita às normas ditadas pela Lei 8.666, de 21/06/93, Lei n.º 8.987/95, 

art. 175 da Constituição Federal, pelo Edital da Licitação mencionada; 

19.3. Caso o Poder Concedente seja, por qualquer forma, chamado a responder por obrigações de 

responsabilidade da Concessionária, o Poder Concedente terá direito de regresso contra 

Concessionária.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO  

20.1. O Poder Concedente promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Órgão Oficial de 

Imprensa do Município de Petrolina no prazo de XX (xx) dias, contados da sua assinatura, às expensas 

da Concessionária 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DO FORO  

21.1. As partes, de pleno e comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Petrolina-PE, para dirimir 

quaisquer litígios, decorrentes do presente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja.  

 

E, por se acharem plenamente justos e contratados, firmam o presente em cinco (5) vias de igual teor e 

forma, juntamente com duas testemunhas.  

 

 

PETROLINA/PE, em ___ de ___________ de 2020.  

 

 

 

_________________________________________________ 

SIMÃO DE AMORIM DURANDO FILHO 

Secretário de Governo e Agricultura 

CONTRATANTE 

 

 

____________________________________________ 

CONTRATADA 

 

 


