
 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS 

Secretaria Municipal de Administração 
Setor de Licitações e Compras 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 46/2021 

AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 4179 DE 19 DE JANEIRO DE 2021 
 

CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, REMUNERADA, 

PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA 

MÓVEL CELULAR, QUE FIRMA A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE MOSTARDAS E TELXIUS TORRES BRASIL LTDA. 

 
O Município de Mostardas, pessoa jurídica de direito público, sito à rua Bento Gonçalves, n° 

1020 nesta cidade, CNPJ n° 88.000.922/0001-40 neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal em Exercício, Sr. MOISES BATISTA PEDONE DE SOUZA, brasileiro, solteiro, 

portador do CPF nº 938.002.070-87 e CI nº 7073723582, com os poderes que lhe são 

conferidos pela Lei Orgânica do Município doravante denominado de CONCEDENTE, de outro 

lado à empresa TELXIUS TORRES BRASIL LTDA. CNPJ 23.842.855/0001-65 com sede na Av 

das Nações Unidas, 14.401, 3º andar, conjunto 31, Condomínio Parque da Cidade – torre 

Jequitibá, Chácara Santo Antônio, São Paulo – SP CEP 04794-000, neste ato representada nos 

termos o Contrato Social , doravante denominada TELXIUS CONCESSIONÁRIA, cuja 

celebração foi autorizado pelo AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 4179 DE 19 DE JANEIRO 

DE 2021, declaram por este instrumento, e na melhor forma do direito, ter justo e acertado 

entre si, mediante cláusulas e condições a seguir expostas: 

 

                                As partes supra qualificadas, de comum acordo e para todos os fins de 

direito, sujeitam-se as normas de Lei Federal n° 8666/93 e alterações posteriores, e pelo 

presente instrumento, celebram a concessão de uso de bem público, mediante as cláusulas e 

condições que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

   O objeto do presente contrato é a concessão de uso de um terreno 

situado na Rua Juvenal Leite Mota equina Rua São Luiz, Lote 1, Quadro 2-C, Setor 6, com área 
de 450m², localizado no quarteirão entre as seguintes RUAS/AVENIDAS: 

a) Rua Juvenal Leite da Mota; 

b) Rua São Luiz; 

c) Rua Getúlio Dorneles Vargas, e, 

d) RST-101. 

 

Com as seguintes confrontações: 

Frente: 15,0m com a Rua Juvenal Leite da Mota; 

Lado Direito: 30,0m com o lote n° 2; 

Fundos: 15,0 com lote n° 22, e, 

Lado Esquerdo: 30,0m com a Rua São Luiz. 
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Parágrafo Único – É vedado dar ao objeto do presente destinação diversa da pactuada neste 
instrumento, sob pena de rescisão do mesmo. 

 

CÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

   O presente instrumento terá prazo de vigência de 10 (dez) anos, a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado, desde que haja expressa 

concordância de ambas as partes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DESTINAÇÃO DO IMÓVEL  

   O imóvel objeto da presente locação destina-se a instalação de 

equipamentos de telefonia móvel celular. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

   À CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo dos demais compromissos 
definidos em lei e em outras cláusulas do presente contrato, caberão os seguintes direitos e 

obrigações: 

   Parágrafo Primeiro – Efetuar o pagamento dos gastos de energia 
elétrica relativos aos seus equipamentos e acessórios instalados no imóvel objeto desta locação. 

   Parágrafo Segundo – Responsabilizar-se pela obtenção de todas as 

aprovações, licenças, permissões, certificados e quaisquer outras autorizações de autoridades 
federais, estaduais ou municipais para o desenvolvimento das atividades supracitadas na 

cláusula terceira. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO PERMITENTE  

   Ao CONCEDENTE, sem prejuízo dos demais compromissos definidos 

em lei e em outras cláusulas do presente contato, caberão os seguintes direitos e obrigações: 

   Parágrafo Primeiro – Garantir o uso pacífico e exclusivo da área 
objeto do presente, descrita na cláusula primeira. 

 

   Parágrafo Segundo – Assegurar a plena cooperação com a 

CONCESSIONÁRIA visando à obtenção de todas aprovações; licenças, permissões, 
certificados e quaisquer outras autorizações de autoridades federais, estaduais ou municipais 

para o desenvolvimento das atividades a serem exercidas no imóvel, nos moldes do parágrafo 
único da cláusula primeira. 

   Parágrafo Terceiro – Tornando-se necessária a intervenção do 

CONCEDENTE para a apresentação ou assinatura de outros documentos, além dos fornecidos 
pela CONCESSIONÁRIA, deverá o CONCEDENTE cooperar plenamente, fornecendo, em 

tempo hábil, as autorizações e documentos solicitados. O CONCEDENTE não poderá negar, 
sem motivo razoável, qualquer requerimento da CONCESSONÁRIA, visando o atendimento do 

disposto nessa cláusula e no parágrafo único da cláusula primeira. 

      Parágrafo Quarto – Permitir o livre acesso da CONCESSIONÁRIA 
e/ou, seus prepostos ou terceirizados à área objeto do presente instrumento, descrito na 

cláusula primeira, a qualquer hora do dia ou da noite. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DA CONCESSÃO DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
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   Pela concessão de uso, a CONCESSONÁRIA pagará ao 
CONCEDENTE  o valor mensal de R$ 559,75 (quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e 

cinco reais), a partir da assinatura do contrato. 

 

   Parágrafo Primeiro – A CONCESSONÁRIA pagará ao 
CONCEDENTE o valor mensal de R$ 559,75 (quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e 

cinco reais), a ser depositado até o dia 10 do mês subsequente, a ser depositado em conta do 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, cujo número será oportunamente informado à 

CONCESSIONÁRIA. 

 

   Parágrafo Segundo – As partes de comum acordo, ajustam que o 
comprovante bancário do depósito mensal feito pela CONCESSIONÁRIA servirá de 

comprovante da plena, geral e irrevogável quitação da obrigação de pagar a Concessão de uso 
respectiva e outros encargos eventualmente incidentes. 

 

   Parágrafo Terceiro – Na eventualidade de ocorrerem atrasos nos 

pagamentos, os valores devidos serão acrescidos juros de mora de 12% (doze por cento) ao 
ano, pro rata tempore, desde o dia do vencimento até a data de seu efetivo pagamento, além 

de muita de 2% sobre total da parcela mensal. 

 

   Parágrafo Quarto – O valor da permissão de uso será reajustado 
anualmente, convencionando as partes desde já que será utilizada a variação anual do INPC 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor, fornecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, e conforme Decreto Municipal n.º 8571 de 14 de janeiro de 2021. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRAS E BENEFEITORIAS 

   A CONCESSIONÁRIA poderá fazer no imóvel ora permitido as obras e 
benfeitorias visando adaptá-lo ao desenvolvimento de suas atividades, ficando obrigada a 

restituí-lo nas mesmas condições do recebimento, sem quaisquer ônus para o CONCEDENTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO DIREITO DE VISTORIA 

   Ao CONCEDENTE fica reservado o direito de vistoriar e fiscalizar a 

área objeto desta concessão, a qualquer momento, sem necessidade de comunicação à 

CONCESSIONÁRIA, com a finalidade de verificar o exato cumprimento das condições 
estabelecidas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA NONA – DA EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES  

   Ficarão as partes desobrigadas por todas as cláusulas e condições 
desse pacto, operando-se a sua extinção, nas seguintes hipóteses: 

 

   Parágrafo Primeiro – Desapropriação total ou parcial da área do 
imóvel descrito na cláusula primeira, caso em que o CONCEDENTE reservará à 

CONCESSIONÁRIA a faculdade de haver do poder público responsável pela expropriação a 

competente indenização a que tenha direito. 
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   Parágrafo Segundo – Não obtenção pela CONCESSIONÁRIA e/ou a 
anulação, revogação ou suspensão judicial ou extrajudicial das licenças, permissões ou 

autorizações necessárias ao exercício de suas atividades. 

 

   Parágrafo Terceiro – Nas hipóteses descritas nos parágrafos primeiro 
e segundo, considerar-se-à extinto o presente instrumento a partir da data em que a 

CONCESSIONÁRIA efetuar a respectiva comunicação por escrito ao CONCEDENTE.  

 

   Parágrafo Quarto -  Nas hipóteses previstas nos parágrafos primeiro 
e segundo, nenhuma das partes será considerada responsável perante a outra por quaisquer 

obrigações, indenizações ou multas, à exceção do pagamento da remuneração 
proporcionalmente devida até a efetiva data da desocupação da área objeto do presente 

instrumento, retornado ambas as partes à sua condição anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RECISÃO 

    O presente termo poderá ser rescindido nos termos do que dispõe a 

LEI FEDERAL n° 8666/93 e alterações posteriores no que couber. A infração das cláusulas 

desse instrumento e/ou das disposições legais aplicáveis poderá ensejar, a critério da parte 
inocente, a rescisão desse contrato. 

 

   Parágrafo Primeiro -  Verificada a rescisão do contrato por culpa da 
CONCESSIONÁRIA  sem aviso prévio de 30 (trinta) dias, caberá o pagamento do valor 

referente a 02 (dois) meses de valor da concessão a título de indenização, sem qualquer outro 

ônus.  

 

   Parágrafo Segundo - Verifica-se a rescisão por culpa do 

CONCEDENTE, estará esse obrigado, a indenizar a CONCESSIONÁRIA  pelas construções 
e/ou benfeitorias realizadas no imóvel. 

   Parágrafo Terceiro – Verificada a anulação, revogação, suspensão 

judicial ou extrajudicial das licenças, permissões, liminares ou autorizações necessárias ao 
exercício para operação dos equipamentos, não havendo qualquer indenização por parte da 

CONCESSIONÁRIA  ao  CONCEDENTE. 

   Parágrafo Quarto – À configuração de infração contratual será 
sempre precedida de comunicação por escrito, que não atendida, ensejará a aplicação do 

disposto na cláusula décima. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL 

 

   Findo ou rescindido o presente contrato, a CONCESSIONÁRIA obriga-

se a restituir a área objeto do presente contrato, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) 

dias, nas mesmas condições em que a recebeu, obrigando-se à remoção integral de seus 
equipamentos, continuando em vigor a locação até a efetiva liberação do imóvel. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUCESSÃO OU ALIENAÇÃO 
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   As cláusulas e condições contratuais previstas nesse instrumento 
obrigam as partes e seus sucessores, cessionários, adquirentes, obrigando-se todos ao 

cumprimento deste contrato em toda a sua plenitude. 

 

   Parágrafo Primeiro – Quaisquer omissões ou tolerâncias das partes 
em exigir o estrito cumprimento das obrigações ora pactuadas, ou em exercer quaisquer 

direitos decorrentes desse contrato, não constituirão novação ou renúncia, nem afetarão o 
direito de qualquer das partes de exercê-los a qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

   Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas/RS para dirimir as questões 

oriundas do presente pacto que não puderem ser resolvidas pelas vias administrativas. 

 

   E por estarem assim juntos e contratados, firmam o Instrumento em 03 

(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza os seus 
jurídicos e legais efeitos.  

    

 

                        Mostardas, 05 de fevereiro de 2021. 
 

 
 

                                         MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA 

Prefeito Municipal 
CONCEDENTE 

 
 

TELXIUS TORRES BRASIL LTDA. 
Representante Legal 

CONCESSIONARIA 

 

 

Testemunhas: 

1 - ______________ 

CPF: 998.418.190-15 

 

2 -_______________ 

CPF: 015.760.470-59                                                                                      
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