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I 

QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE CONCESSAO NQ 044/2000 - 
CONCORRENCIA NQ 001/2000 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NQ 4005/1999 

o MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA, pessoa jurIdica de direito püblico interno, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoas JurIdicas do Ministério da Fazenda - CNPj/rvlF sob o flQ 

45.339,363/0001-94, doravante simplesmente designado PODER CONCEDENTE Cu 

MUNICIPIO, neste ato representado pelo seu Prefeito ROMULO LUIS DE LIMA RIPA, 
brasileiro, portador do RG ng 45.962.674-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n Q 
350.575.978-33 e a TRANSPORTO TRANSPORTES COLETIVOS PORTO FERREIRA LTDA., 
inscrita no CNPJ/MF sob o ng 57.437.279/0001-92, corn sede na Rua Jiilio de Oliveira 
Dorta, nQ 2770, Centro Empresarial Ferreirense, Porto Ferreira, SP, neste ato 
representada pelo sOcio administrador, Sr. JOSE ALBERTO DA SILVA VINHAS, brasileiro, 
casado, portador do RG n 2  16.180.903-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n 
067.160.228-48, resolvem de comum e reciproco acordo, nos termos das Leis Federais 
8.666/93 e alteraçoes e Lei 8987/95; considerando as justificativas e pareceres 
apresentados nos autos dos processos administrativos ng 7971/2019 e 7047/2020, aditar 
o contrato de concessão nos seguintes termos: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAçAO DO CONTROLE SOCIETARIO DA CONCESSIONARIA 

1.1. 	0 controle societário d  CONCESSIONARIAfica alterado, incluindo o sócio Sr. JOSÉ 
ALBERTO DA SILVA VINHAS, brasileiro, casado, portador do RG ng 16,180.903-0 SSP-SP, 
inscrito no CPF sob o nQ 067.160.228-48, residente e dorniciliado na Rua Vitoantonio Del 
Vecchio, ng 534, Apto. 27, Parque da Mooca, São Paulo - SP, CEP 03124-070. 
1.2. 	A administração da sociedade caberá, exclusivamente, ao sOcio JOSE ALBERTO 
DA SILVA VINHAS. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA INCLUSAO DE ITENS NA CLAUSULA QUARTA 

2.1. Ficam incluIdos na Cláusula Quarta, Os Itens 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2,7.1 e 
4.2.8 corn as seguintes Redaçöes: 

4.2.5 - Propor a criação, a modificação e a extincäo de linhas, que será efetivada 
por meio de Decreto devidamente motivado e justificado, ficando garantida a 
Concessionária a manutenção do equilIbrio econômico-financeiro do contrato, nos 
termos do Artigo 12 da Lei Complementar 101, de 19 de Novembro de 2010, corn as 
alteracoes da Lei Complementar nQ 144, de 18 de marco de 2015 e Lei 124, de 07 de 
marco de 2012. 

4.2.6 - Propor a criação, a rnodificaçäo e a extinção de horários e itinerários, 
inclusive de horário flexibilizado - recesso escolar, que será efetivada por meio de 

Decreto devidarnente motivado e justificado, ficando garantida a Concessionária a 
manutenção do equilIbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do Artigo 12 da 

Lei Complementar 101, de 19 de Novembro de 2010, corn as alteraçoes da Lei 
Complementar ng 144, de 18 de marco de 2015 e Lei 124, de 07 de marco de 2012. / 
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4.2.7 - Propor a padronização do layout dos pontos cobertdçriaca,9 
a modificaçäo e a extincão dos pontos existentes, que será efetivada porrnee 
de Decreto devidamente motivado e justificado, ficando garantida a 
Concessionária a manutencão do equilIbrio econOmico-financeiro do contrato, 
nos termos do Artigo 12 da Lei Complementar 101, de 19 de Novembro de 2010, 
corn as alteraçöes da Lei Complementar nQ 144, de 18 de marco de 2015 e Lei 
124, de 07 de marco de 2012, 

CLAUSULA TERCEIRA: FICAM MODIFICADAS AS UNHAS E HORARIOS 

CONSTANTES DESTA CLAUSULA E DURANTE 0 PERLODO PANDEMICO, DA 
SEGUINTE FORMA: 

3.1, - A partir do dia 23/03/2020 sornente as linhas "Sibilinha, "Cristo" e 
"Ariésia" permanecem em operação. 

3.1.1. - As linhas "Anésia" e "Aguas Claras" são alternadas, sendo a 
primeira na hora par e a segunda na hora Impar. 

3.1.2. - As linhas passam a operar de segunda a sábado, das 06h00 as 
18h00. 

3.2. - A partir de 04/04/2020 as linhas "Sibilinha", "Cristo" e "Anésia", 
nos dias üteis, passam a trafegar nos seguintes horários: 06h00, 07h00, 08h00, 
lOhOO, 12h00, 13h00, 16h00, 17h00 e 18h00. 

3.2.1. - A partir de 04/04/2020 as linhas "Sibilinha", "Cristo" e "Anésia", 
aos sábados, passam a trafegar em dais horários pelo perIodo da manhã, dois 
horários pelo perlodo da tarde e urn horário no perlodo da noite, observada a 
maior demanda de usuários. 

3.3. - A partir de 11/05/2020 as linhas "Sibilinha", "Cristo" e "Anésia", 
passam a trafegar de segunda a sábado nos horários entre 06h00 e 18h00. 

3.4. - A partir de 18/07/2020 da linha "Sibilinha" são suprimidos os 
horários das 13h00, 15h00, 16h00 e 18h00, da linha "Cristo" as horários das 
09h00, 14h00, 15h00 e 18h00, e da linha "Anésia" os horários das 13h00, 
lShOO, 16h00 e 18h00. 

3.5. - A partir de 31/08/2020 as linhas "José Gomes" e "Porto Belo" 
voltam a circular normalmente nos seguintes horários: "Jose Gome" das 05h45, 
06h30, 07h30, 14h30, 15h30, 16h30 e 17h30 e "Porto Belo" das 06h30 as 
17h30. 

3.6. - A partir de 03/11/2020 as linhas "Anésia", "Cristo", "Jose Gomes" 
e "Sibilinha" passam a cumprir corn ültima partida do Terminal Rodoviário 6s 1  

20h00 e a linha "Porto Bela" passa a curnprir corn ültirna partida do Terminall 
Rodoviário as 19h35. 
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CLAUSULA QUARTA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FIN(gJRO 

4.1 A apuraq3o do reequilIbrio econômico-financeiro do contrato 
decorrente do presente aditamento será efetuada em momento pôs 

pandêmico e ou do retorno regular da prestacão dos serviqos pela Contratada, e deverá 
ser sohcitado por uma das partes contratantes, 

	

4,2 	Fica reconhecida a queda na demanda e da oferta do serviço por 
alteraçöes / supressöes de finhas e horários efetuados em virtude das medidas de 
enfrentamento a Pandemia pelo "Covid-19", e seus efeitos como fatores de desequilibrio 
econ6mico-financeiro do contrato. 

CLAUSULA QUINTA - DA EXCLUSAO DE ANEXOS 

5.1. Ficam exciuldos do Contrato, os anexos 1, 2, 3 e 4 do TA nQ 035/2015. 

CLAUSULA SEXTA - DAS DisposicOEs FINAlS 

	

6.1 	Este TERMO ADITIVO entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, 
retroagindo os seus efeitos a contar de 20/03/2020. 

6.2. 0 presente aditamento passa a ser parte integrante da avenca de 
contratacão, ratificando, no todo, as demais cláusulas e condicôes do referido contrato. 

E por estarern assirn justos e contratados, assinam o presente termo aditivo em 02 
(duas) vias de igual forma e teor na presença de duas testemunhas, que também o 
assinam,ra que possa produzir seus jurIdicos e legais efeitos. 

Porto Ferreira, 03 de fevereiro de 2021. 

TRANSPORTO,XRAG5PORTES COLETIVOS 
ORTO FERRE IRA LTDA. 

LBERTO DA SILVA VINHAS 
sOcio ADMINISTRADOR 

Testemunhas: 

	

DE SOUZA 
	

TATIANA TEROSSI PRESOTO 
PF 192.033.098-45 
	

CPF 223.426.298-42 
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO - CONTRATOS 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA - CNPJ 45.339.363/0001-94 

CONTRATADA: TRANSPORTO TRANSPORTES COLETIVOS PORTO FERREIRA LTDA. - CNPJ 57.437.279/0001-92 

CONTRATO N2 (DE ORIGEM): 044/2000-QUARTO TERMO DE ADITAMENTO (TA 017/2021) 

OBJETO: PRESTAçAO E ExPL0RAçA0 DOS SERVIOS DE TRANSPORTES COLETIVOS DO MUNICIPIO. 

ADVOGADO (S)/ NQ OAB: Lucas Peres de Lima / OAB: 403.087 - (-mall: 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acirna referido, seus aditamentos, bern como o acompanharnento de sua execucão contratual, 
estarão sujeitos a análise e julgarnento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite 
processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestaçães de interesse, 
Despachos e DecisOes, mediante regular cadastramento no Sisterna de Processo Eletrônico, em 
consonãncia corn o estabelecido na Resoluçäo ng 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponIveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisöes que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade corn o artigo 90 da Lei 
Complernentar nQ 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do COdigo de Processo Civil; 
d) as informaçOes pessoais dos responsáveis pela contratante estäo cadastradas no mOdulo eletrOnico do 
"Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2Q das lnstrucöes n01/2020, 
conforme "Declaracão(öes) de Atualizaçäo Cadastral" anexa (s); 
e)e de exciusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
2. Darno-nos por NOTIFICADOS para: 
a) 0 acompanhamento dos atos do processo ate seu julgamento final e consequente publicacão; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regirnentais, exercer o direito de 
defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Porto Ferreira, 03 de fevereiro de 2021. 

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE: 
Nome: Rômulo Luls de Lima Ripa 	Cargo: Prefeito 
CPF: 350.575.978-33 

RESPONSAVEISPEç1oMoLoGAçAO DO CERTAME OU RATIFICAçAO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAçAO: 
Nome: RôrnulcL,4 d9Lim RiØ 	Cargo: Prefeito 
CPF: 	 Ii 

Assinatura: 

RESPONSAVEIS QUEXSIN 
A r Pelo CONTRATANTE / 

Nome: ROmulo L 
Cargo: Prefel 	ex 

CPF: 350,575.// 

Assinatura: 

STE: 
PeIa CONTRATADA 
Nome: José Alberto da Silva Vinhas 
Cargo: Sácio Administrador 	/ 
CPF: 067.160.228-48 	/ 

Z  Oft. 1L /\._. Assinatura: 

ORDENADOR DE DESPESAS D CTRAffANTE: 
Name: José Carlos Ruiz 
Cargo: Secretário de Fazenda 
CPF: 473.440.328-7 

Ass in a 


