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CONTRATO DE CONCESSÃO 
 

 
CONTRATO DE CONCESSÃO DO 
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE 
COLETIVO URBANO DE 
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO/PR N.º 
805/2015 
 
 

1 PREÂMBULO 
 

O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ/MF n.º 77.816.510/0001-66, com sede na 
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.º 1.000, Centro, Município de Francisco 
Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85.601.030, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Antonio Cantelmo Neto, brasileiro, casado, portador da 
Cédula de Identidade n.º 3.299.859-3/SSP-PR, inscrito no CPF/MF n.º 
589.090.799-91, com endereço profissional na Rua Octaviano Teixeira dos 
Santos, n.º 1.000, Centro, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 
CEP 85.601.030, doravante denominada de CONCEDENTE, conforme poderes 
conferidos pela Lei Orgânica do Município e a Lei Municipal n.º 4.196, de 05 de 
junho de 2014, além das Leis Federais n.os 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e 
9.074, de 07 de julho de 1995, e em conformidade com o Edital da 
Concorrência n.º 08/2014; e, de outro, a GUANCINO TRANSPORTES 
COLETIVOS EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 
77.596.385/0001-26 e na Inscrição Estadual n.º ISENTO, com sede na Rua 
Pato Branco, n.º 199, Bairro São Cristóvão, Município de Francisco Beltrão, 
Estado do Paraná, neste ato representada por seu administrador, Muran 
Magali Almeida, Brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 
134.787.805/SSP, inscrito no CPF/MF n.º 760.860.620-72, residente e 
domiciliado na Rua Formosa, nº 119, Bairro São Cristóvão, Município de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, doravante denominada de 
CONCESSIONÁRIA, firmam o presente Contrato de Concessão para exploração 
e operação do serviço público de transporte coletivo de passageiros do 
Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná. 

 
 

2 DO OBJETO 
 

O presente contrato tem por objeto a outorga de concessão para 
exploração e operação do serviço público de transporte coletivo urbano de 
passageiros pelo CONCEDENTE para a CONCESSIONÁRIA, com exclusividade, 
conforme Edital da Concorrência n.º 003/2015, englobando todo o sistema de 
linhas municipais já existentes e as futuramente criadas, conforme descrito no 
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edital, substituídas, alteradas ou suprimidas, envolvendo a mobilização, 
operação, conservação, limpeza, manutenção e reposição de veículos e 
equipamentos necessários, além dos demais serviços e obrigações constantes 
do Ato Convocatório e seus Anexos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente contrato. 

 
CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA ratificam todos os termos contidos 

no Edital da Concorrência n.º 003/2015 e seus Anexos, e ajustem a execução 
do seu objeto mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA. O CONCEDENTE outorga à CONCESSIONÁRIA, na 
forma da Lei Municipal n.º 4.196, de 05 de junho de 2014, com exclusividade, 
para a exploração e operação do transporte público coletivo urbano de 
passageiros, compreendendo o sistema de linhas de todo o sistema, definidas 
no Anexo I do Edital da Concorrência n.º 003/2015, e as futuramente criadas, 
substituídas, alteradas ou suprimidas, do serviço público de transporte coletivo 
urbano de passageiros do Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná. 
 
Parágrafo Único. A CONCESSIONÁRIA iniciará a operação das linhas e 
serviços previstos neste Contrato a partir de 01 de janeiro de 2016, na forma 
da sua proposta técnica de início da operação dos serviços, obrigando-se a 
colocar em operação os veículos e equipamentos em quantidade, modelos e 
idade máxima relativos ao objeto adjudicado, conforme estabelecido no Edital 
da Concorrência n.º 003/2015 e Anexos I, III e IV, e na Proposta Técnica 
(Modelo “P” do Anexo II do Edital), além de observar as demais obrigações 
previstas neste contrato e no referido Edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. A CONCESSIONÁRIA operará com equipamentos 
próprios e adequados, tais como: veículos, instalações, garagem, oficinas, 
materiais, mão de obra, combustível, etc, sendo de sua inteira 
responsabilidade as obrigações econômico-financeiras, trabalhistas, 
previdenciárias, tributárias, fiscais, civis, criminais e administrativas, 
decorrentes do objeto e execução do presente contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a prestar os serviços 
com fiel e integral observância à legislação federal, estadual e municipal, bem 
como às instruções e regulamentos específicos baixados pelo CONCEDENTE, 
além das cláusulas e condições estabelecidas no Edital da Concorrência n.º 
003/2015 e seus Anexos. 
 
Parágrafo Único. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a atender, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas no presente edital e seus aditamentos, todas as condições de 
habilitação exigidas no Edital da Concorrência n.º 003/2015, especialmente no 
tocante à regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, financeira e técnica. 
 



 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 3 

 

CLÁUSULA QUARTA. O prazo de vigência do presente Contrato de Concessão 
é de 10 (dez) anos, com início em 31 de dezembro de 2015 e término em 31 de 
dezembro de 2025, prorrogável ou renovável por igual período, na forma da Lei 
Municipal n.º 4.198, de 05 de junho de 2014. 
 
CLÁUSULA QUINTA. A frota vinculada a este Contrato, inclusive os veículos 
que vierem a integrar a frota no curso do Contrato, bem como os demais 
equipamentos e instalações inerentes ao sistema de operação dos serviços ora 
contratados, obedecerão sempre as características técnicas estabelecidas pelo 
CONCEDENTE, bem como de conservação, que reflitam as exigências contidas 
no Edital da Concorrência n.º 003/2015 e seus Anexos, as Normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Conselho de Metrologia, 
Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO) e a legislação vigente. 
 
Parágrafo Primeiro. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter, durante todo o 
prazo de vigência da concessão, veículos em número compatível com o grau de 
qualidade exigível para a prestação do serviço, responsabilizando-se pelas 
adaptações necessárias à composição da frota, conforme estabelecido, 
inicialmente, no Edital da Concorrência n.º 003/2015 e seus Anexos e, 
posteriormente, pelo CONCEDENTE, bem como pela manutenção, incluídos os 
componentes, acessórios e tudo o que mais for indispensável ao bom 
desempenho da operação do serviço, presente e respeitada a legislação 
aplicável à espécie. 
 
Parágrafo Segundo. Todos os veículos constantes da frota deverão estar 
equipados com todos os itens e acessórios exigidos pela legislação específica e 
pelo CONCEDENTE. 
 
Parágrafo Terceiro. O CONCEDENTE procederá, periodicamente, a inspeção 
dos veículos integrantes da frota, nos termos da legislação em vigor. 
 
Parágrafo Quarto. A substituição de qualquer dos veículos ocorrerá ou por 
determinação do CONCEDENTE, em decorrência de atos de fiscalização ou 
inspeção, ou, a critério da CONCESSIONÁRIA, visando a não ultrapassar os 
limites de vida útil, nem a idade média da frota, definidos no Item 3.2 do Edital 
da Concorrência n.º 003/2015. 
 
Parágrafo Primeiro. No decorrer da execução do Contrato de Concessão, a 
CONCESSIONÁRIA é obrigada a manter a idade média da frota operante 
proposta na licitação, para início da operação, bem assim a renovar 
constantemente os veículos, de modo a que a frota (operante e de reserva) 
cumpra o previsto no Item 3.2 do Edital da Concorrência n.º 003/2015. 
 
Parágrafo Segundo. O cálculo da idade média da frota, ao início da operação 
dos serviços e durante a execução do Contrato, será realizado através do 
seguinte procedimento: 
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a) tomar-se-á a idade de cada veículo de acordo com o ano de fabricação, sendo 
contada a idade ano a ano, através da seguinte fórmula: 
 
Iv = Ac – Am, onde: 
 
Iv = Idade do veículo; 
Ac = Ano em curso (em numeral) 
Am = Ano de fabricação do veículo, previsto no Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV ou CRV); e na Declaração de Disponibilidade 
de Veículos (Modelos “K”, “L” e/ou “M”, constante do Anexo II). 
 
b) após o levantamento da idade de cada veículo, somar-se-á a idade de todos 
os veículos da frota (operante mais reserva); 
c) o total de anos obtido conforme alínea “b” será dividido pelo número de 
veículos da frota (operante mais reserva), sendo que o resultado desta divisão 
corresponderá à idade média da frota, que, nos termos desta cláusula, não 
poderá ser superior a 05 (cinco) anos. 
 
Parágrafo Terceiro. Quando houver substituições de veículos por atingir a 
idade máxima prevista, por perda ou destruição total, ou por qualquer outro 
motivo, ou, ainda, quando houver inclusão de novos veículos, o veículo que 
passará a integrar a frota deverá obedecer os critérios definidos no Item 3.2 do 
Edital da Concorrência n.º 08/2014, no que tange à idade média da frota e 
máxima dos veículos. 
 
Parágrafo Quarto. A substituição, temporária ou definitiva, conforme o caso, 
de veículo em operação da frota deverá ser feita sempre que necessário, 
visando atender as determinações mínimas de qualidade impostas pelo 
CONCEDENTE: 
a) em razão de acidente que o torne inservível e comprometa a segurança, 
aparência ou conforto do veículo; 
b) em face do vencimento da vida útil; e, 
c) em razão do desempenho insuficiente, sendo impossível o conserto adequado 
do veículo. 
 
Parágrafo Quinto. Durante a concessão, admite-se que a frota esteja vinculada 
à CONCESSIONÁRIA, através dos regimes de propriedade, de arrendamento 
por opção de compra (leasing), ou através de contrato de locação, comodato ou 
outro instrumento que assegure posse do(s) bem(ns). 
 
Parágrafo Sexto. A CONCESSIONÁRIA deverá iniciar a operação com 100% 
(cem por cento) da frota (operante e reserva) com elevador para garantir 
acessibilidade a deficientes físicos e atendendo às normas vigentes relativas à 
acessibilidade. 
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CLÁUSULA SÉTIMA. Durante o prazo de vigência do presente Contrato, a 
CONCESSIONÁRIA deverá manter, no Município de Francisco Beltrão, 
domicílio administrativo certo, bem como dispor de área(s) para fins de 
garagem e infraestrutura de apoio, atendendo a todas as exigências e 
especificações do Anexo III do Edital da Concorrência n.º 003/2015, ao cabo 
dos 12 (doze) meses após o início da operação, ressalvadas as exigências 
impostas no Item 13.4.2.1 do Edital da Concorrência n.º 003/2015, as quais 
deverão ser atendidas desde o início da operação, sob pena de perda do direito 
à contratação ou, se já assinado o contrato de concessão, sob pena de rescisão. 
 
Parágrafo Primeiro. Acaso, durante a vigência do presente Contrato, houver a 
necessidade de aumento da quantidade de veículos ou alteração do modal dos 
ônibus que venha a inviabilizar a capacidade das instalações da 
CONCESSIONÁRIA, essa deverá providenciar alterações no local ou adquirir 
outra área que dê condições de estacionamento, abastecimento, manutenção, 
asseio e limpeza para toda a frota excedente. 
 
Parágrafo Segundo. A localização da garagem, pátio de estacionamento e 
manobra, alojamento, oficinas e outras dependências utilizadas pela 
CONCESSIONÁRIA, não justificará, em nenhuma hipótese, a ocorrência de 
quaisquer falhas, ainda que eventuais, na prestação dos serviços previstos 
neste Contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA. A CONCESSIONÁRIA deverá manter em dia, durante toda 
a vigência deste Contrato, a escrituração contábil, fiscal, trabalhista e 
previdenciária, além da documentação referente aos bens móveis e imóveis 
utilizados na prestação dos serviços objeto desta contratação, apresentando-a 
sempre que lhe for solicitado pelo CONCEDENTE. 
 
Parágrafo Primeiro. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a apresentar, todo o dia 
30 (trinta) de cada mês, prova da regularidade fiscal, previdenciária e 
trabalhista, em especial as certidões exigidas no Item 13.2 do Edital da 
Concorrência n.º 003/2015. 
 
Parágrafo Segundo. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a apresentar, todo o dia 
30 (trinta) de cada mês ou quando solicitado pelo CONCEDENTE ou por órgão 
responsável pelo gerenciamento do Sistema, relatórios diários indicadores dos 
resultados operacionais (frota operante, número de passageiros e 
quilometragem rodada), para fins de fiscalização do CONCEDENTE. 
 
CLÁUSULA NONA. A CONCESSIONÁRIA empregará na execução dos serviços 
pessoal habilitado, capacitado e idôneo, de forma a assegurar o adequado 
atendimento aos usuários dos serviços. 
 
Parágrafo Único. É obrigação da CONCESSONÁRIA a contratação completa de 
mão de obra específica e necessária ao cumprimento das obrigações do 
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presente Contrato, incluindo suas decorrências e encargos trabalhistas, 
previdenciários e tudo mais exigido pela legislação vigente. Inclui-se a mão de 
obra administrativa operacional (motorista, cobradores de ônibus e mecânicos, 
vigias, etc), gerência e demais profissionais necessários para o completo 
funcionamento do Sistema de Transporte Coletivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. A CONCESSIONÁRIA responderá, civil, criminal e 
administrativamente, pelos atos de seus empregados e prepostos perante o 
CONCEDENTE e terceiros, bem como por quaisquer atos e prejuízos causados 
por seus funcionários e pelo uso dos equipamentos da CONCESSIONÁRIA, 
mesmo que não relacionados com a prestação dos serviços concedidos, e seus 
ônus não alcançarão o CONCEDENTE, em nenhuma hipótese, nos termos do 
art. 25, da Lei n.º 8.987/95. 
 
CLÁUSULA ONZE. A CONCESSIONÁRIA deverá iniciar a operação do serviço 
conforme Especificação da Rede de Serviços, prevista no Anexo I do Edital da 
Concorrência n.º 003/2015, no prazo previsto na Proposta Técnica (Modelo “P” 
do Anexo II do Edital da Concorrência n.º 003/2015), os quais fazem parte do 
presente Contrato para os fins de direito. 
 
Parágrafo Primeiro. No decorrer do Contrato, se porventura o CONCEDENTE, 
através de levantamento e estudo técnico, verificar a necessidade de variações 
expressivas da demanda ou na infraestrutura viária municipal, que venham a 
alterar a dinâmica operacional do Sistema, poderá modificar as linhas objeto 
da Concessão, efetuando prolongamentos, suprimindo, substituindo, excluindo 
ou criando novas linhas, modificando horários e freqüência de atendimento. 
Poderá, também, alterar a frota operante e de reserva prevista no Edital da 
Concorrência n.º 003/2015, determinando inclusão ou exclusão de veículos do 
Sistema, respeitado, sempre, o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 
 
CLÁUSULA DOZE. A CONCESSIONÁRIA deverá desempenhar a atividade de 
arrecadação, nos terminais de transbordo e nos ônibus do Sistema, bem como 
a comercialização de todos e quaisquer bilhetes de passagens ou créditos 
eletrônicos para uso do transporte coletivo urbano de Francisco Beltrão, 
mediante controle e fiscalização do CONCEDENTE. 
 
Parágrafo Primeiro. Para realizar a venda de créditos eletrônicos, a 
CONCESSIONÁRIA deverá implantar central de vendas no prazo previsto na 
Proposta Técnica (Modelo “Q” do Anexo II do Edital da Concorrência n.º 
003/2015), e disponibilizar aos usuários pontos de venda de bilhetes de 
passagens e créditos, conforme a necessidade, de forma a garantir o adequado 
atendimento aos usuários, sendo obrigatório manter, no mínimo, 01 (um) 
ponto de venda, com atendimento das 8:30h às 19h de segunda à sexta, e das 
8:30h às 12:30h aos sábados, domingos e feriados. 
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Parágrafo Segundo. A CONCESSIONÁRIA deverá manter e disponibilizar, para 
o imediato controle e fiscalização do CONCEDENTE, software compatível com o 
utilizado pelo CONCEDENTE, que permita a este informações atualizadas 
sobre: 
a) todas as passagens e créditos eletrônicos gerados no Sistema para fins de 
comercialização; 
b) todas as passagens e créditos eletrônicos comercializados para uso no 
Sistema; 
c) todas as passagens e créditos eletrônicos já utilizados pelos usuários nos 
validadores localizados nos ônibus e terminais; 
d) toda a receita em dinheiro arrecadada nos ônibus e terminais do Sistema; 
e) todos os usuários detentores de gratuidades e/ou descontos tarifários 
existentes no Sistema, bem como das viagens pelos mesmos realizadas; 
f) todos os usuários detentores de cartão existentes no Sistema. 
 
Parágrafo Terceiro. A manutenção, atualizações e renovações do hardware 
que se façam necessárias ao longo da concessão para que os dados citados nas 
alíneas do parágrafo segundo, bem assim de outras que venha a ser solicitadas 
pelo CONCEDENTE, ficarão sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 
 
Parágrafo Quarto. A CONCESSIONÁRIA assumirá a comercialização de todas 
as passagens e créditos eletrônicos de transporte para uso no serviço licitado a 
partir da data de início de sua operação. Será obrigada, entretanto, a 
transportar todos os usuários detentores de passagens e créditos eletrônicos 
existentes no Sistema quando da data de início da operação dos serviços. Ao 
final da concessão, todavia, não será obrigada a repassar à CONCESSIONÁRIA 
que a suceder quaisquer receitas decorrentes de créditos eletrônicos 
comercializados até às 23h e 59min do dia do encerramento deste Contrato. 
 
CLÁUSULA TREZE. A remuneração da CONCESSIONÁRIA pela prestação dos 
serviços objeto deste Contrato far-se-á pela cobrança da tarifa diretamente do 
usuário. 
  
CLÁUSULA QUATORZE. A tarifa média a ser cobrada dos usuários pela 
prestação dos serviços de transporte coletivo urbano de passageiros, para o 
início da operação, será de R$ 3,00 (três reais). 
 
CLÁUSULA QUINZE. Após a implantação do sistema de bilhetagem eletrônica, 
poderá ser admitida a compra antecipada de créditos eletrônicos de transporte, 
ao valor reduzido de até 3% (três por cento) de desconto do valor total da tarifa, 
definido através de Decreto do Executivo Municipal, permanecendo o valor 
previsto no Item 5.2 apenas para a compra em dinheiro, exclusivamente na 
catraca. 
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Parágrafo Primeiro. A compra antecipada, na forma estabelecida no caput não 
se aplica àqueles que já possuem algum tipo de benefício, tais como 
estudantes. 
Parágrafo Segundo. O valor da tarifa terá como data-base o mês do início da 
operação, sendo que o primeiro reajuste só poderá ser praticado após 12 (doze) 
meses de vigência da concessão.  
 
Parágrafo Terceiro. A tarifa será objeto de reajuste anual, com base na 
variação inflacionária apurada através da seguinte fórmula econômica: 
 
IR = [(0,50 x i1) + (0,30 x i2) + (0,20 x i3)], sendo: 
 
IR = Índice de reajuste a ser aplicado na data considerada 
i1 = Índice de variação dos salários e benefícios do pessoa vinculado ao 
Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Francisco Beltrão, apurado a partir 
da data-base de fixação da tarifa, conforme Acordo ou Dissídio Coletivo de 
Trabalho, tendo como base a data do início da operação; 
i2 = Índice de variação anual do preço do óleo diesel e lubrificantes, conforme 
preços médios para grandes consumidores, divulgados pela Agência Nacional 
de Petróleo (ANP), para a região de Francisco Beltrão; 
i3 = Variação anual dos Preços por Atacado – Oferta Global – Produtos 
Industriais – Material de Transporte – Veículos a Motor – Coluna 43 da Revista 
Conjuntura Econômica, divulgada pela Fundação Getúlio Vargas.  
 
Parágrafo Quinto. Em caso de extinção de quaisquer dos índices oficiais 
previstos nesta cláusula, deverão ser substituídos por outros índices oficiais 
que vierem a substituí-los, ou, na falta, outros que representem a mesma 
categoria de custo e cujo histórico de variação seja semelhante ou próximo ao 
do índice extinto. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS. A tarifa será objeto de reequilíbrio econômico-
financeiro, a qualquer momento, tanto por iniciativa do CONCEDENTE ou da 
CONCESSIONÁRIA, em virtude de todas as situações que afetem a cláusula 
financeira da concessão, após 12 (doze) meses de vigência deste Contrato, 
dentre elas: 
a) variações superiores a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, do 
índice de passageiros pagantes; 
b) aumento ou redução de investimentos em frota determinado pelo 
CONCEDENTE, seja por alteração na configuração original da frota, seja por 
modificação da idade média máxima; 
c) corte, criação ou variação da alíquota dos tributos ou preços públicos 
incidentes sobre a tarifa; 
d) abertura de novas linhas, adequações, aumento ou redução de linhas já 
existentes; 
e) instituição ou corte de gratuidades ou benefícios (descontos) tarifários ou, 
ainda, alteração de percentuais de benefícios (descontos).  
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CLÁUSULA DEZESSETE. Os reajustes tarifários deverão ser demonstrados e 
comprovados por planilhas atualizadas, elaboradas pela CONCESSIONÁRIA ou 
pelo CONCEDENTE.  
 
Parágrafo Primeiro. O levantamento de custos com insumos operacionais e a 
verificação do valor atualizado da frota vinculada ao serviço, nas hipóteses de 
revisão do valor da tarifa, serão realizados através de cotações obtidas junto 
aos fornecedores ou notas fiscais recentes de compra de veículos ou de 
insumos. 
 
Parágrafo Segundo. Nas hipóteses de revisão tarifária, o período a ser 
considerado para fins de apuração da demanda pagante equivalente à média 
mensal será sempre de 12 (doze) meses, contados, retroativamente, a partir da 
data da revisão da tarifa. Quanto à apuração da quilometragem média do 
Sistema, deverá ser calculada conforme programação de serviços em vigor e/ou 
projetada para o período tarifário. 
 
Parágrafo Terceiro. Segundo necessário arredondamento matemático da 
tarifa, nas hipóteses de fixação, reajuste ou revisão de seu valor, para 
facilitação do preço, aquele deverá ocorrer pelo critério científico, sendo que os 
valores, para mais ou para menos, arredondados não serão compensados nos 
reajustes ou revisões seguintes da tarifa. 
 
Parágrafo Quarto. O levantamento de custos com insumos operacionais e a 
verificação do valor atualizado da frota vinculada ao serviço, nas hipóteses de 
revisão do valor da tarifa, serão realizados através de cotações obtidas junto 
aos fornecedores ou notas fiscais recentes de compra de veículos ou de 
insumos. 
 
CLÁUSULA DEZOITO. É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA o 
cadastramento e o credenciamento dos usuários beneficiários de descontos ou 
gratuidades tarifárias estabelecidas para o serviço público de transporte 
coletivo urbano de passageiros de Francisco Beltrão, mantendo controle 
permanente e atualizado dos mesmos.  
 
Parágrafo Primeiro. Para cumprimento do dever imposto nesta cláusula, a 
CONCESSIONÁRIA deverá fazer o levantamento e a análise dos documentos 
necessários ao credenciamento de beneficiários que têm direito à gratuidade ou 
ao desconto do transporte coletivo urbano, bem como conceder aos usuários as 
respectivas credenciais ou cartões que autorizem os usuários o ingresso nos 
ônibus que farão o transporte.  
 
Parágrafo Segundo. Compete ainda à CONCESSIONÁRIA, através de seus 
motoristas, cobradores e demais funcionários, fazer a fiscalização do uso dos 
benefícios, no sentido de evitar o uso de credenciais ou cartões falsos e a 
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utilização de benefícios por terceiros não titulares dos cartões ou credenciais, 
zelando com rigor, para que o uso indevido não venha a acarretar ônus para a 
tarifa do Sistema e para os próprios usuários. 
 
CLÁUSULA DEZENOVE. São direitos e deveres dos usuários: 
a) receber serviço adequado e eficiente, na forma, periodicidade e condições 
estabelecidas neste Contrato e no Edital da Concorrência n.º 003/2015; 
b) ser tratado pelo CONCEDENTE e pela CONCESSIONÁRIA com urbanidade e 
respeito; 
c) receber do CONCEDENTE e da CONCESSONÁRIA informações para a defesa 
de interesses individuais ou coletivos; 
d) levar ao conhecimento do Poder Público e da CONCESSIONÁRIA as 
irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado; 
e) comunicar às autoridades competentes atos ilícitos praticados pela 
CONCESSIONÁRIA na prestação do serviço; 
f) contribuir para a permanência das boas condições dos bens utilizados na 
prestação dos serviços. 
 
Parágrafo Único. Para que possam se utilizar dos serviços prestados pela 
CONCESSIONÁRIA, deverão pagar-lhe diretamente a correspondente tarifa. 
 
CLÁUSULA VINTE. O planejamento, gerenciamento, controle, fiscalização, 
emissão de normas e regulamentos, aplicação de penalidades e demais atos 
pertinentes ao presente Contrato de Concessão são de competência do 
CONCEDENTE, presentes e respeitadas as disposições do presente Contrato. 
 
Parágrafo Único. O CONCEDENTE fiscalizará e aplicará à CONCESSIONÁRIA 
as penalidades legais e contratuais cabíveis se e quando esta infringir 
quaisquer das disposições previstas neste Contrato, bem assim as normas que 
regulam o serviço público de transporte  coletivo urbano de passageiros do 
Município de Francisco Beltrão, aí incluídos: horário, itinerário de linhas, 
manutenção de veículos, atos comportamentais de seus funcionários ou 
prepostos, relativamente a usuários ou a terceiros, arrecadação de tarifas e 
quaisquer outras condutas que possam influenciar na qualidade e eficiência da 
prestação dos serviços. 
 
CLÁUSULA VINTE E UM. O descumprimento de quaisquer cláusulas do 
presente Contrato pela CONCESSIONÁRIA, assim como a infração das normas 
regulamentares e das normas legais aplicáveis ao serviço público de transporte 
coletivo urbano de passageiros do Município de Francisco Beltrão, ensejará a 
aplicação das seguintes sanções à CONCESSIONÁRIA: 
a) advertência escrita; 
b) multa contratual; 
c) apreensão do veículo; 
d) intervenção: 
e) declaração de caducidade da concessão; 
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f) suspensão do direito de licitar por prazo não superior a 02 (dois) anos; e, 
g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
Parágrafo Primeiro. As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser 
aplicadas cumulativamente. 
 
Parágrafo Segundo. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula 
serão precedidas do devido processo legal administrativo, garantido à 
CONCESSIONÁRIA o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 
Parágrafo Terceiro. A aplicação da multa, advertência escrita e apreensão de 
veículos, por infrações operacionais praticadas pela CONCESSIONÁRIA, 
ocorrerá na forma e nos montantes definidos no Regulamento Operacional, 
previsto no Anexo VII do Edital da Concorrência n.º 003/2015. 
 
CLÁUSULA VINTE E DOIS. Em caso de descumprimento contratual pela 
CONCESSIONÁRIA, que implique em rescisão do Contrato de Concessão, antes 
do início da operação do Sistema, a CONCESSIONÁRIA pagará ao 
CONCEDENTE multa equivalente a 5,0% (cinco por cento) do valor do 
Contrato, que será corrigida pela variação do IGP-M até a data do efetivo 
pagamento, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste Contrato e na 
legislação aplicável à espécie. 
 
CLÁUSULA VINTE E TRÊS. A CONCESSIONÁRIA sujeita-se, no caso de 
inadimplemento contratual, às sanções previstas no Regulamento Operacional 
constante do Anexo VII do Edital da Concorrência n.º 003/2015, mediante 
devido processo legal administrativo, que lhe garanta direito ao contraditório e 
à ampla defesa. 
 
CLÁUSULA VINTE E QUATRO. A CONCESSIONÁRIA não poderá, no todo ou 
em parte, transferir a concessão ou o seu controle acionário, salvo quando 
houver prévia e expressa anuência do CONCEDENTE, sob pena de caducidade 
da concessão, nos termos do artigo 27 da Lei Federal n.º 8.987/95. 
 
Parágrafo Primeiro. Para fins de obtenção da anuência a que se refere a 
presente cláusula deverá ser comprovado pela CONCESSIONÁRIA que a 
empresa para a qual se transferirá, no todo ou em parte, a concessão ou o 
controle societário da CONCESSIONÁRIA: 
a) atende integralmente às exigências estabelecidas no Edital da Concorrência 
n.º 003/2015, que precedeu a concessão, em especial as exigências de 
regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e previdenciária, econômico-financeira 
e capacidade técnica;  
b) compromete-se, formalmente, a cumprir todas as cláusulas do contrato em 
vigor, subrogando-se em todos os direitos e obrigações do cedente e prestando 
todas as garantias exigidas. 
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Parágrafo Segundo. As modificações de estrutura societária/acionária 
pretendidas pela CONCESSIONÁRIA, que não impliquem mudança do controle 
societário ou acionário ou transferência da concessão, poderão ser realizadas 
sem necessidade de prévia anuência do CONCEDENTE. 
 
CLÁUSULA VINTE E CINCO. À CONCESSIONÁRIA não serão permitidas 
ameaças de interrupção, nem a solução de continuidade ou deficiência grave 
na prestação do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros, 
que poderá estar à disposição do usuário permanentemente. 
 
Parágrafo Único. Considera-se deficiência grave na prestação do serviço, para 
efeito desta cláusula, ressalvadas as situações de caso fortuito e de força 
maior: 
a) a reiterada inobservância das normas regulamentares do serviço, tais como 
itinerários e horários determinados;  
b) o não atendimento de notificação expedida pelo CONCEDENTE para retirar 
de circulação veículo considerado em condições inadequadas para o serviço; 
c) o descumprimento pela CONCESSIONÁRIA de suas obrigações tributárias, 
previdenciárias ou trabalhistas; 
d) a realização de “lock out”, ainda que parcial; 
e) a transferência, pela CONCESSIONÁRIA, da operação de serviços sem prévio 
e expresso consentimento do CONCEDENTE; 
f) a negativa da CONCESSIONÁRIA em tomar as medidas necessárias, dentro 
de suas possibilidades, para colocar em operação a quantidade mínima de 
veículos em período de greve, estabelecido legalmente para serviços essenciais. 
 
CLÁUSULA VINTE E SEIS. Para assegurar a adequada prestação do serviço ou 
para sanar deficiência grave na prestação do serviço, garantir o fiel 
cumprimento das obrigações impostas por este Contrato e das normas que 
regulam o serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros do 
Município de Francisco Beltrão, o CONCEDENTE poderá intervir na operação 
do serviço. 
 
Parágrafo Primeiro. No ato da intervenção o CONCEDENTE deverá especificar: 
a) os motivos da intervenção; 
b) o prazo da intervenção, que não poderá ser superior a 180 (cento e oitenta) 
dias; 
c) as instruções e regras que orientarão a intervenção; 
d) o nome do interventor que, representando o CONCEDENTE, coordenará a 
intervenção. 
 
Parágrafo Segundo. No período de intervenção, o CONCEDENTE assumirá, 
total ou parcialmente, o serviço, passando a controlar os meios materiais e 
humanos que a CONCESSIONÁRIA se utiliza, assim entendidos o pessoal, os 
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veículos, as garagens, as oficinas e todos os demais meios empregados e 
necessários à operação. 
Parágrafo Terceiro. Cessada a intervenção, se não for extinto o Contrato, por 
caducidade, a administração do serviço será devolvida à CONCESSIONÁRIA, 
precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos 
praticados durante a sua gestão. 
 
CLÁUSULA VINTE E SETE. São bens reversíveis, ao final da concessão, os 
equipamentos, hardware e software do sistema de bilhetagem eletrônica e da 
central de vendas de créditos eletrônicos.  
 
Parágrafo Único. Durante a execução do Contrato, fica ressalvada a 
possibilidade do CONCEDENTE incluir obras e/ou investimentos adicionais 
dentre os encargos da CONCESSIONÁRIA, atribuindo o caráter reversível aos 
bens oriundos dessas obrigações, preservando o equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato. 
 
CLÁUSULA VINTE E OITO. A concessão será extinta nas seguintes hipóteses: 
a) termo do contrato; 
b) encampação; 
c) caducidade; 
d) rescisão; 
e) anulação; 
f) falência da concordata ou sua extinção.  
 
Parágrafo Primeiro. Extinto o Contrato, retornam ao CONCEDENTE todos os 
bens reversíveis, direitos e privilégios porventura transferidos à 
CONCESSIONÁRIA ao longo da contratação, nos termos e condições definidos 
pela legislação vigente. 
 
Parágrafo Segundo. A extinção total ou parcial do Contrato, por 
discricionariedade do CONCEDENTE, antes do advento do termo contratual, 
somente poderá ser concretizada mediante prévia indenização à 
CONCESSIONÁRIA, na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VINTE E NOVE. O presente Contrato de Concessão é de R$ 
1.250.101,00 (Hum milhão, duzentos e cinquenta mil, cento e hum reais), 
correspondente à receita tarifária estimada para o período de 10 (dez) anos. 
 
CLÁUSULA TRINTA. As partes elegem o foro da Comarca de Francisco Beltrão 
para dirimirem possíveis dúvidas e/ou controvérsias decorrentes deste 
Contrato. 
 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Instrumento 
em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, 
para que surtam os efeitos legais. 



 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 14 

 

 
Francisco Beltrão, 31 de dezembro de 2015. 
 
 

 
 
 

EDUARDO AUGUSTO SCIREA 
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 

CONCEDENTE 
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

 
 

 
MURAN MAGALI ALMEIDA 

ADMINISTRADOR 
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS EPP. 

CONCESSIONÁRIA 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
Nome Completo : _____________________________  
RG n.º : _____________________________ 
CPF/MF n.º : _____________________________ 

 _______________________ 
Endereço : _____________________________ 
 
Nome Completo : _____________________________  
RG n.º : _____________________________ 
CPF/MF n.º : _____________________________ 

 ________________________ 
Endereço : _____________________________ 
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(Esta página faz parte integrante e inseparável do Contrato de Concessão do 

Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município de 

Francisco Beltrão nº 805/2015. 


