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APRESENTAÇÃO 

 

O Centro de Convenções de Sergipe é o principal equipamento preparado para a 

realização de eventos de médio e grande porte no Estado de Sergipe. Com as obras de 

reforma e ampliação sendo realizadas pelo Governo do Estado de Sergipe, tornou-se 

necessária a realização de uma parceria entre os setores público e privado, a fim de que o 

equipamento receba os investimentos na fase de implementação e que novos modelos de 

gestão possam ser assumidas a fim de dar ao equipamento as condições operacionais.  

Sendo assim, o Governo do Estado tomou providencias por meio da Agência 

Reguladora de Serviços Públicos – AGRESE, para a elaboração dos estudos de 

estruturação do projeto de Parceria Público Privado-PPP do Centro de Convenções de 

Sergipe. Estes estudos tem como finalidade oferecer parâmetros de modelos operacionais 

competitivos, estudos econômicos de viabilidade e diretrizes jurídicas, a fim de subsidiar 

o Governo do Estado no certame a ser por ele liderado para a cessão formal do 

equipamento ao setor privado.  

Este caderno tem como finalidade apresentar as diretrizes jurídicas que deverão 

nortear a gestão do empreendimento. Seu objetivo é apresentar o escopo jurídico que 

permita ao governo o lançamento da PPP do Centro de Convenções, tratando das 

condições gerais do edital e seus anexos, especialmente a minuta do contrato de 

concessão.  

Espera-se que o material produzido contribua nas decisões do governo quanto à 

concessão da operação do equipamento ao setor privado, oferecendo parâmetros de 

viabilidade a serem analisados juntamente com modelos e estudos a serem elaborados 

pelos proponentes.    
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1. MODELAGEM JURÍDICA 

A modelagem jurídica apropriada é a de concessão comum onerosa, pois, dentre 

as opções aplicáveis, é a alternativa que minimiza possíveis custos do Poder Público 

concedente, além de transferir os riscos do negócio, quase integralmente, para o 

concessionário. 

Assim, ainda que os editais iniciais de PMI tenham deixado margem para 

apresentação de possibilidades de PPP, nas quais seriam necessários investimentos 

adicionais do Governo, a demonstração da viabilidade econômica e operacional da gestão 

privada do empreendimento permite que a fundamentação jurídica do contrato final seja 

aplicada conforme adiante segue. 

A considerar a legislação aplicável, devemos ressaltar, além da Constituição 

Federal de 1988, as Leis Federais nº. 8.666/93, que dispõe sobre o procedimento 

licitatório; a de nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da CF; a de nº 9.074/95, que 

estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços 

públicos; e a de nº 11.079/2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de 

parceria público-privada no âmbito da administração pública, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.428/2015, que dispõe sobre o PMI a ser observado na apresentação de 

projetos, levantamentos, investigações ou estudos, por pessoa física ou jurídica de direito 

privado a serem utilizados pela administração pública, este último alterado pelo Decreto 

de nº 10.104/2019. Devemos ressaltar, ainda, a ABNT NBR 9050, que trata de 
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acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, cuja última 

edição, de agosto de 2020, estabeleceu critérios e parâmetros técnicos a serem observados 

quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural e de 

edificações às condições de acessibilidade. 

No âmbito estadual temos, além da Constituição Estadual, a Lei nº 3.800/1996, 

que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, 

pelo Estado de Sergipe e a Lei nº 6.299/2007, que institui o Programa Estadual de 

Parcerias Público-Privadas de Sergipe – PROPPPSE. 

A escolha pela modalidade de concessão de uso de bem público, que versa sobre 

a entrega de um equipamento/bem público para uso de forma privativa e com finalidade 

específica, onerosa, para este caso em comento, é a mais adequada, vez que o objeto visa 

a transferência do Centro de Convenções, bem imóvel público de uso especial, para sua 

gestão, ampliação, modernização e manutenção pela iniciativa privada. 

Portanto, pretende a Administração Pública que a iniciativa privada explore o bem 

público a ela transferido, observada determinada finalidade, ou seja, a manutenção do 

Centro de Convenções, gerando atividades de utilidade pública que fomentem o 

crescimento e atraia novos negócios, gerando empregos e renda para o Estado de Sergipe. 

Desta forma, o concessionário deverá realizar atividades de gestão e operação do 

empreendimento, bem como requalificar e promover melhorias na infraestrutura 

disponibilizada pela Administração, ao tempo em que deverá submeter-se à regulação da 

mesma, considerando, sobretudo, o interesse público em fomentar a atividade em questão.  

É de grande valia destacar que o instituto adotado nesta modelagem versa sobre a 

concessão de uso de bem público, divergindo da concessão de serviço público, razão pela 

qual é importante frisar que para este negócio, o serviço é de relevância pública, mas não 

um serviço público. Ou seja, diverge do objeto da concessão de serviço público que é 

definida em lei como de importância ímpar, a ponto de o Poder Público assumir o ônus 

de garantir sua disponibilidade contínua e universal à coletividade. Logo, pode-se afirmar 

que o elemento nuclear essencial à caracterização da concessão de serviço público reside 

na prestação de típico “serviço público”. 

Da breve leitura do disposto no parágrafo supracitado verifica-se, como 

mencionado outrora, que está completamente afastada a possibilidade de enquadramento 

da concessão do Centro de Convenções como uma concessão de serviço público, haja 

vista a concessão da exploração afigurar-se como delegação de prestação de serviço de 

relevância pública e não de um serviço público propriamente dito, cujas receitas decorrem 

da exploração econômica do negócio e não da cobrança de tarifas públicas. 

No que tange às características econômico-financeiras do projeto, verifica-se que, 

em face da necessidade de realização de investimentos pela concessionária para 
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requalificação do Centro de Convenções, e considerando que sua remuneração decorre 

da exploração econômica do bem, é imperioso que a concessão se dê por tempo suficiente 

à amortização e remuneração do capital investido pelo privado, observada ainda a 

obrigação de reversão do ativo ao fim da concessão, razão pela qual, dar-se-á pelo período 

máximo de 25 (vinte e cinco) anos. 

Entretanto, convém ressaltar que decorre da ausência de disposições legais 

específicas quanto ao regime jurídico aplicável às concessões de uso a maior flexibilidade 

para a sua utilização e estruturação jurídica. Aplicam-se, via de regra, a esta modalidade 

contratual, as normas gerais de licitação e contratação administrativa e as regras 

aplicáveis às concessões, no que couber. Importante, contudo, respeitar a legalidade que 

permeia a atuação da Administração Pública e as leis que são aprovadas pelos entes 

federados em questão.  

Caso não sejam editadas normas relativas aos instrumentos de uso privativo dos 

bens, é perfeitamente possível a aplicação das regras gerais atinentes à outorga de serviços 

e bens públicos – Lei 8.987/1994 e Lei 11.079/2004. 

A despeito da ausência de um regime jurídico rígido, é certo que há algumas 

características estruturais comuns a todos os contratos de concessão de uso de bens 

públicos, intrínsecas a esta modalidade contratual. A começar pelo objeto do contrato de 

concessão de uso, a qual consiste na delegação ao particular do uso de um bem público 

de forma privativa e com finalidade específica, na qual a utilidade é a própria 

infraestrutura. 

Mas não é só. Geralmente encontra-se associada a projetos que requerem 

investimentos de maior vulto por parte dos particulares, havendo, ainda, o interesse 

público de aproveitar-se da expertise do parceiro privado para gerir o empreendimento 

com maior eficiência. 

É justamente por isso que se confere maior liberdade ao particular para gerir seu 

negócio da forma que entender mais adequada. Afinal, é traço peculiar da delegação do 

uso de bens públicos a transferência da responsabilidade ao particular de como operar e 

explorar a utilidade (bem ou serviço) de modo a atingir as finalidades fixadas pelo poder 

concedente.  

Nas concessões de uso não é a Administração quem diz detalhadamente como 

deverá ser executado o empreendimento. Há uma larga margem de liberdade para o 

particular organizar o seu empreendimento, de modo a maximizar seu retorno sem 

sacrificar a qualidade, continuidade e eficiência da utilidade oferecida à fruição, tendo 

como remuneração o advindo da exploração do bem.  

No caso sob estudo não poderá o Concessionário negligenciar da finalidade 

específica à qual está vinculada a concessão, como também que sua liberdade de contratar 
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com terceiros deverá ser exercida em razão e em função dos limites da função social do 

contrato administrativo a ser firmado com o Poder Público. 

Superados os aspectos relativos ao modelo jurídico de contratação proposto, deve-

se lembrar que os principais aspectos da licitação e contratação da concessão de uso do 

Centro de Convenções serão delineados conforme legislação correlata para atender às 

necessidades públicas vinculadas ao presente projeto.  

Considerando a complexidade do objeto relativo a este projeto, convém que seja 

viável a abertura do procedimento licitatório para a participação de empresas 

consorciadas, a fim de fomentar a competitividade e a proporcionar melhor qualidade do 

serviço a ser prestado/contratado, haja vista a diversidade de atuação correlata ao objeto, 

com suas expertises direcionadas, desde serviços de engenharia a serviços de gestão e 

operação do Centro de Convenções. 

Consideram-se, assim, apresentadas as principais características do quadro 

jurídico-institucional para a concessão de uso do Centro de Convenções, permitindo a 

viabilização da contratação via concessão de uso de bem público com todas as premissas, 

conforme prévia de edital e contrato que seguem anexos a esta modelagem, nas quais 

estarão previstas as obrigações decorrentes da concessão.  

 

1.1.Desenho do ambiente legal e regulatório 

A análise jurídica do modelo de contratação mais adequado à viabilidade do 

Projeto tomou por base o marco regulatório aplicável para o Centro de Convenções, 

conforme a seguir exposto: 

 

TABELA 1- MARCO REGULATÓRIO E DISPOSIÇÕES DO CENTRO DE 

CONVENÇÕES 

MARCO REGULATÓRIO DISPOSIÇÕES 

Artigo 25, § 1º, da Constituição Federal 

de 1988 

São reservadas aos Estados as competências 

que não lhes sejam vedadas por esta 

Constituição 

Artigo 30, inciso V, da Constituição 

Federal de 1988 

Estabelece a competência dos Municípios para 

organizar e prestar, diretamente ou sob regime 

de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local. 

Artigo 175 da Constituição Federal de 

1988 

Prevê a possibilidade de delegação da prestação 

de serviços públicos, sempre através de 

licitação. 

Lei Federal n.º 8.666/93 

 

Institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública. 
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Lei Federal n.º 8.987/95 Dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão de serviços públicos. 

Lei Federal n.º 9.074/95 Estabelece normas para outorga e prorrogações 

das concessões e permissões de serviços 

públicos. 

Lei Federal n.º 11.079/04 

(Regulamentada pelo Decreto nº 

8.428/2015) 

Institui normas gerais para licitação e 

contratação de parceria público privada no 

âmbito da administração pública. 

 
 

1.2.Definição de responsabilidade civil  

 

O Governo do Estado de Sergipe é responsável pela entrega do equipamento com 

todas as obras civis prontas, cabendo à CONCESSIONÁRIA vencedora a Operação e 

Gestão do Centro de Convenções, na forma da lei. 

Os recursos financeiros necessários à manutenção e operação serão de inteira 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA que cobrará diretamente do público e do 

locatário do espaço, pela sua utilização. 

Por isso, a celebração do contrato de interdependência faz-se importante para dar 

segurança jurídica aos entes Estaduais e, principalmente, às prestadoras de serviços, que 

receberão o valor correspondente ao serviço prestado conforme mencionado acima. 

O Contrato deverá prever as seguintes regras: 

(i) possibilidade de sub-rogação dos direitos e obrigações do Estado à eventual 

Concessionária, no caso de delegação; 

(ii) direitos e obrigações das partes; 

(iii) responsabilidades das partes; 

(v) indicação da entidade reguladora do serviço público;  

(v) forma de extinção e foro para o caso de litigio etc. 

 

1.3.Modelo de concessão 

A Concessão Comum, regida pela Lei Federal n.º 8.987/95 (e demais normas 

correlatas), consiste no contrato através do qual a Administração Pública delega a 

terceiro, a execução remunerada de serviços públicos, de forma que o eventual 

concessionário os explore por sua conta e risco, por prazo e condições definidas 

contratualmente. 
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A Concessão Comum encontra como fundamento legal, também no artigo 175 da 

Constituição Federal, que atribui à Administração Pública, na forma da lei, diretamente 

ou sob o regime de concessão ou permissão, a prestação de serviços públicos. 

O dispositivo constitucional deixa claro que a Concessão Comum corresponde à 

delegação da execução de serviço cuja incumbência original é da Administração Pública. 

A lei prevê duas modalidades de concessão: a concessão de serviços públicos e a 

concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública. 

Na primeira modalidade de contratação são delegados apenas os serviços públicos 

relacionados a uma infraestrutura já existente. 

Na segunda modalidade, além da delegação dos serviços, atribui-se ao 

concessionário a obrigação de realização de investimentos, os quais deverão ser 

amortizados mediante a exploração do serviço ou da obra por um prazo determinado e 

contratualmente estipulado. 

A concessão de serviços públicos precedida da realização das obras necessárias à 

sua implementação está sedimentada no artigo 2.º, inciso III, da Lei Federal n.º 8.987/95, 

que assim determina: 

“Art. 2.º. Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

(...) 

III - concessão de serviço público precedida da execução de obra 

pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, 

ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse 

público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na 

modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de 

empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua 

conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja 

remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da 

obra por prazo determinado. 

(...)” 

Desta forma, fica clara a possibilidade de contratação de empresas privadas para 

a prestação de serviços públicos, ainda que haja a necessidade de execução de obra para 

viabilizar referida prestação. 

A obra deverá ser integralmente realizada pela concessionária, sendo-lhe 

assegurada a exploração dos serviços inerentes, de tal forma que o privado possa arcar 

com os custos de implantação, manutenção e operação do Projeto, obtendo a amortização 

dos investimentos realizados e a geração de resultado econômico com a exploração da 

concessão. 
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Um dos conceitos centrais da concessão instituída e regulamentada pela Lei 

Federal n.º 8.987/95 está justamente na expressão “serviços públicos”. 

Referido conceito não se encontra definido na lei, mas sim no bojo da 

interpretação da própria legislação. 

Conforme já supracitado, para que um serviço seja qualificado como “serviço 

público”, é necessário que este (i) represente uma utilidade ou comodidade para o 

cidadão, (ii) seja passível de individualização, situação esta que permite a cobrança de 

tarifas, ou (iii) seja definido por meio de lei. 

Assim como restou demonstrado, os serviços sob estudo enquadram-se em todas 

essas características. 

Para a celebração de um contrato de Concessão Comum, o seu objeto deverá ser 

licitado por meio de uma concorrência, a ser realizada nos termos das Leis Federais nº 

8.666/93, nº 8.987/95, nº 9.074/95 e nº 11.079/2004, podendo-se adotar, como critério 

para a seleção do futuro concessionário, (i) o menor valor da tarifa do serviço público a 

ser prestado (artigo 15, inciso I, da Lei Federal n.º 8.987/95), e, ainda, mediante decisão 

do poder concedente, ser combinado com o critério de análise técnica das propostas 

ofertadas pelos licitantes (artigo 15, incisos V e VI, da Lei Federal n.º 8.987/95). 

Pode-se adotar, ainda, o critério de análise técnica (exclusivamente) com a fixação 

do preço no edital (artigo 15, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.987/95). 

A Lei Federal n.º 8.987/95 é silente quanto ao prazo máximo de duração das 

concessões comuns, importando destacar que os termos fixados no artigo 57, caput, e 

inciso II, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93, não se aplicam a esta modalidade de 

contratação. 

Isto porque o prazo fixado no artigo 57, caput, da Lei Federal n.º 8.666/93 – no 

sentido de que a duração máxima do contrato estará adstrita à vigência dos respectivos 

créditos orçamentários – não adere à lógica das concessões comuns, tendo em vista que 

a remuneração do concessionário é paga diretamente pelas tarifas arrecadas dos usuários, 

as quais não estão vinculadas à existência de créditos orçamentários. 

A seu turno, o prazo fixado no artigo 57, inciso II, da lei supramencionada – 

sessenta meses, no tocante à prestação de serviços de forma contínua – mostra-se 

igualmente inaplicável, na medida em que, na concessão, faz-se necessário prazo 

alongado para que o privado possa realizar a amortização dos investimentos realizados, 

especialmente quando se tratar de delegação de serviço público precedida da execução de 

obra pública. 
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Por consequência, devido à ausência de disposição legal específica em relação à 

delimitação do prazo máximo para a Concessão Comum, este deverá ser fixado por novo 

dispositivo legal, ou, então, pelo próprio edital da licitação. 

Para viabilizar a modelagem econômico-financeira de uma Concessão Comum, 

faz-se necessária a adoção de uma tarifa, a qual deverá ser suficiente para garantir, ao 

longo do período contratual, remuneração satisfatória ao concessionário, permitindo-se a 

amortização dos investimentos realizados no âmbito do Projeto. 

Como se vê, as principais características desse modelo de contratação 

administrativa são: (i) a adoção de tarifa compatível com a amortização dos investimentos 

a serem executados pelo concessionário, observada a necessidade de modicidade tarifária; 

e, (ii) a prestação de serviço público pelo privado (assim caracterizado por meio de lei), 

por sua conta e risco, desde que garantidos parâmetros mínimos de qualidade na 

respectiva execução. 

O modelo proposto tem como principal vantagem a ausência de qualquer 

contraprestação por parte da Administração Pública, ficando o concessionário 

responsável tão somente pela viabilização total do Projeto, mas, também, eventualmente, 

pela obrigação de pagamento de ônus referente à outorga da concessão ao poder 

concedente. 

Desta forma, o modelo contratual da Concessão Comum se mostra viável para o 

presente Projeto, uma vez que este tipo de contrato não admite a remuneração do 

concessionário com recursos públicos, sendo apenas possível a cobrança tarifária e a 

exploração de receitas alternativas e acessórias. O modelo da Concessão Comum se 

mostra o mais vantajoso também para a Administração Pública Estadual que não necessita 

de dispêndios de recursos para a consecução do Projeto. 

 

1.4.Gestão de contrato para terceiros  

As obrigações e responsabilidades antes mencionadas não impedem que a 

concessionária possa contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, 

acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de 

projetos associados. Se a concessionária contratar terceiros, estes ajustes reger-se-ão pelo 

Direito Privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre terceiros e o poder 

concedente, e a respectiva execução pressupõe, obrigatoriamente, o cumprimento das 

normas regulamentares da modalidade do serviço concedido. 

 

1.5. Fiscalização  
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A fiscalização das PPPs pelos órgãos de controle externo, atualmente, no que 

tange ao Sistema de Fiscalização dos Tribunais de Contas, dá-se através das diretrizes 

constitucionais e legais: 

a) controle externo – fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, consoante os critérios da legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 

receitas (art. 70);  

b) prestação de contas e respectivo julgamento – do órgão estatal e da 

empresa privada parceira que “assuma obrigações de natureza pecuniária” 

(parágrafo único do art. 70 e art. 71, II) –, bem como a instauração de 

Tomada de Contas Especial, se configurada a ocorrência de desfalque, 

desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte em dano ao erário 

(art. 47 c/c 93 da Lei Federal no 8.443/92 – Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas da União – LOTCU); 

c) fiscalização dos repasses de recursos governamentais (art. 71, VI); 

d) assinar prazo para a adoção de providências necessárias ao exato 

cumprimento da lei (art. 71, IX); 

e) avaliação do cumprimento aos princípios constitucionais de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37), e legais da 

legitimidade e economicidade dos atos de gestão e a aplicação de 

subvenções e a renúncia de receitas (art. 1o , § 1o , da LOTCU); 

f) análise da obrigatoriedade do certame licitatório para a efetivação da 

parceria (art. 37, XXI); 

g) exame da participação dos usuários dos serviços públicos na gestão dos 

mesmos (art. 37, § 3o ); 

h) definição dos critérios de exame das PPPs, conforme atos e instruções 

normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos 

processos que lhe devam ser submetidos (art. 3o , da LOTCU);  

i) aplicação de medidas jurídico-fiscalizatórias (incluindo-se sanções legais 

e regimentais) aos responsáveis por entidades dotadas de personalidade 

jurídica de direito privado que recebam contribuições parafiscais e prestem 

serviço de interesse público ou social (arts. 5o , V, e 56 a 60 da LOTCU); 

258 Revista de Informação Legislativa; 

j) realização de inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, incluindo se projetos e programas 

autorizados na lei orçamentária anual, avaliando os seus resultados quanto 

à eficácia, eficiência e economicidade (art. 38, I e IV, da LOTCU);  
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k) acompanhamento dos editais de licitação, dos contratos, inclusive 

administrativos, e os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos 

congêneres (art. 41, I, b, da LOTCU); e,  

l) declaração de inidoneidade do licitante, verificada fraude no âmbito do 

competitório ou do contrato, para participar, por até cinco anos, de 

licitação na Administração Pública Federal (art. 46 da LOTCU). 

 

Enquadrando-se a PPP como um contrato, o Congresso Nacional poderá sustá-lo, 

em caso de irregularidades (art. 71, § 1º). A partir do modelo de fiscalização existente, há 

que se permitir a configuração de novas atribuições ao Sistema Tribunal de Contas, no 

exame das PPPs.  

Nesse sentido, o Controle Externo haverá de mensurar, entre outros: 

a) eventuais descumprimentos das regras fixadas pela LRF (aferição da 

responsabilidade fiscal na celebração/execução das parcerias);  

b) a efetiva participação da Sociedade quanto à eleição de áreas prioritárias para os 

investimentos (aos moldes dos orçamentos participativos); 

c) a atuação das chamadas Controladorias do Estado e o cumprimento do princípio 

da transparência dos contratos de PPPs;  

d) o descumprimento à ordem cronológica das exigibilidades, em razão da prioridade 

aos pagamentos dos contratos de PPPs; e, 

e) o respeito aos direitos trabalhistas dos empregados contratados para tais 

empreendimentos (tanto no curso do contrato quanto nas hipóteses de vencimento 

antecipado do contrato). 

Entende-se, assim, que se deveria adotar o mesmo mecanismo de controle efetuado 

em relação aos Editais de Concorrência Pública (Controle Concomitante de Atos 

Administrativos), os quais, no Estado de Sergipe, são submetidos a exame prévio, por 

parte da Corte de Contas, que analisa aspectos de legalidade, juridicidade e finalidade, 

entre outros. 

“O Tribunal de Contas poderá solicitar, para exame, até o dia útil imediatamente 

anterior à data do recebimento das propostas, cópia de edital de licitação, na modalidade 

de concorrência, já publicado”. Como modalidade de fiscalização, a Auditoria de Gestão 

seria o método apropriado para um melhor equacionamento das variantes político-

administrativas presentes no contrato de parceria. 

Referida auditoria é a “[...] que visa a medir a eficiência de uma administração” (DE 

SÁ, 1993, p. 37).  

Na Auditoria de Gestão, dever-se-á mensurar, por exemplo:  
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a) a avaliação do interesse do investimento privado na economia; 

b) a estabilidade legal (cumprimento fiel dos contratos);  

c) o respeito aos marcos regulatórios (definidos, claros e permanentes);  

d) a atuação dos entes reguladores, com autonomia e independência; 

e) a equação interesse público x taxas de retorno; e, 

f) a atuação eficiente dos fundos de captação e a aplicação dos recursos 

obtidos, com a qualidade na prestação dos serviços públicos (eficiência 

nas missões do Estado e no emprego de recursos públicos). 

 

Além disso, faz-se necessária a aferição objetiva dos diversos riscos existentes ao 

“negócio” das PPPs:  

a) risco tecnológico (em relação a possíveis defasagens em razão de inovações 

tecnológicas);  

b) risco de demanda (poderá cair a demanda por tal ou qual serviço, permanecendo 

o compromisso de remuneração estatal ao ente privado);  

c) risco de competição (oferecimento, no mercado, de serviços melhores ou mais 

baratos);  

d) risco cambial (depreciação da moeda nacional, em caso de financiamentos 

indexados em moeda estrangeira);  

e) risco regulatório (reforma da regulação do setor, a qualquer momento, poderá 

resultar em indenização ao ente privado); e,  

f) risco de impacto social/ambiental negativo (inexistência, no PL no 2546/ 03, de 

consultas públicas ou licenciamento ambiental) . 

 

Numa macro análise, assim, o controle externo das PPPs deverá propiciar uma 

ampla diagnose, fornecendo ao setor público e ao Poder Legislativo informações que 

enquadrem:  

a. se a PPP proporcionou (ou não) ao ente público alguma economia 

mensurável ou ganho identificado de eficiência;  

b. se ocorrerem, na prática, resultados positivos para a Sociedade, 

comparando-se a nova gestão com as anteriores, de titularidade estatal – 

Exame de qualidade;  

c. se as tarifas adotadas – como margem de financiamento do sistema – 

foram socialmente justas (e não, tão somente, geradoras de auto 

sustentabilidade para o financiamento);  
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d. se persistem as possibilidades de captação de recursos financeiros, 

humanos ou outros, do mercado privado, em quantitativo expressivo 

(retroalimentação do sistema);  

e. se o (s) parceiro (s) privado(s) permanece(m) motivado(s) (econômica e 

financeiramente) e comprometido(s) com a implantação e a continuidade 

do empreendimento (novos investimentos, ampliação, etc.);  

f. se o cronograma de desembolso não tem sido alterado em razão de ações 

públicas ou privadas censuráveis, responsabilizando-se pessoal e 

institucionalmente os atores (públicos ou privados) pelos atrasos; e,  

g. se os possíveis conflitos contratuais ou as petições egressas da coletividade 

(usuários, empresas ou terceiros) ou do MP têm sido equacionadas 

adequadamente, via arbitragem ou via máquina judiciária.  

 

Ao fim, a grande equação do controle externo levaria ao seguinte resultado: o Setor 

Público experimentou alguma economia mensurável de recursos, um ganho identificado 

de eficiência e uma geração de resultados externamente positivos (qualidade da prestação 

do serviço para o usuário/contribuinte/cidadão) com sua realização. 

 

1.6. Matriz de risco  

Este capítulo apresenta os principais riscos do empreendimento em suas fases pré-

operacional e operacional, tanto nos aspectos econômicos, como jurídicos e gerenciais.  

O Centro de Convenções de Sergipe propõe um modelo de governança que 

envolve a utilização do bem público de forma que seja preservada a sua destinação legal. 

A Concessionária deverá modernizar e aperfeiçoar o empreendimento a fim de 

alcançar a melhor performance na utilização do bem que possibilite a incorporação de 

novas atividades a fim de alcançar melhor resultado e aproveitamento do mesmo.  

A execução de tais atividades, a partir da exploração do bem, gera impactos sob 

diferentes aspectos e envolvem riscos para os atores envolvidos direta e indiretamente no 

projeto.  

A correta identificação e análise dos riscos e impactos gerados por meio da 

consecução da parceria pretendida são essenciais para adequada modelagem jurídica e 

econômica do projeto. 

A definição do projeto como sendo uma Concessão de uso, a título oneroso, 

permite a repartição de riscos entre as partes e também a vinculação à eficiência 

demonstrada na execução do objeto contratado, permitindo ao Poder Público criar 

mecanismos de incentivo à eficiência do parceiro privado.  
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O compartilhamento dos riscos entre as partes signatárias é uma forma de não 

deixar sob o contratante público todas as intempéries possíveis que um contrato desta 

natureza pode revelar. 

Neste caso significa que o parceiro privado deverá gerenciar riscos e não apenas 

repassá-los ao Poder Público, evitando pedidos de compensação financeira de qualquer 

ordem. 

Com base nessas premissas, apresenta-se uma matriz de riscos simplificada, onde 

foram identificados os principais eventos passíveis de alteração da execução do projeto e 

a sua respectiva alocação e, também, são apresentadas sugestões de mitigação para tais 

riscos. Em razão da complexidade do objeto, os riscos podem ser classificados de acordo 

com as diferentes dimensões do Projeto às quais estão associados. 
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FASE 1- RISCOS NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

ITEM RISCO DEFINIÇÃO MITIGAÇÃO RESPONSABILI

DADE 

1.0 

Fatores relacionados 

à execução das obras 

públicas 

Ações judiciais em decorrência da 

execução da obra, impactando no 

fluxo regular das atividades.  

Cláusula alocando as consequências e as ações de 

eventuais questionamentos em razão do fator de 

origem.  

Setor Público 

 

1.1 Fator de 

implementação 

privado 

 

Não efetividade de recursos 

financeiros ou atrasos de 

fornecedores 

Cláusula alocando as consequências e as ações de 

eventuais questionamentos em razão do fator de 

origem. 

Setor Privado 

 

1.2 

Atraso do 

cronograma na 

realização dos 

serviços em razão da 

conduta da 

Concessionária 

Todos os modelos de Contratos 

realizados, inclusive com 

subcontratos.  

 

Transferência dos riscos de construção, penalização e 

ressarcimento para o subcontratado. E elaborar regras 

para a contratação de subcontratados.  

 

Privado  

 

1.3 

Atrasos na emissão de 

licenças e 

autorizações para 

realização de eventos, 

de responsabilidade 

do Poder Concedente 

sem motivo técnico 

justificado.  

Atrasos causados pelos trâmites 

administrativos, descumprindo o 

prazo contratual de aceitação dos 

serviços, a exemplo de atraso na 

liberação de Alvarás para realização 

de eventos. 

Estabelecer procedimentos para a aceitação dos 

serviços em caso de descumprimento do prazo, 

cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro, 

prorrogação do prazo de início da operação, e 

readequação do cronograma de investimento sem a 

penalização da Concessionária.  

Público  
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FASE 2- RISCOS DE GESTÃO OPERACIONAL 

ITEM RISCO DEFINIÇÃO MITIGAÇÃO RESPONSABILI

DADE 

1.0 Interrupção dos 

serviços por culpa do 

Poder Concedente.  

 

Para o caso de haver uma falha da 

execução do projeto que exija 

reparos nas instalações físicas e que 

resulte em paralização total ou 

parcial no uso do equipamento. 

Cláusula com especificações de valor para 

ressarcimento pela perda da receita durante o período 

da paralisação 

- Cláusula de suspensão temporária, durante o período 

de paralisação, dos critérios de avaliação dos serviços 

e encargos. 

Setor Público 

1.1 
Ineficiência na gestão 

de operação 

Ocasionais atrasos e falhas na 

execução do projeto podem provocar 

ineficiências na operação do Centro 

de Convenções 

Elaborar o cronograma de investimento e o caderno 

de operação do empreendimento, com indicação dos 

riscos identificados e apresentar no prazo de 90 dias 

após a assinatura do contrato. 

Privado 

1.2 

Interrupção dos 

serviços por culpa da 

Concessionária. 

 

Qualidade na prestação dos serviços 

e atividades previstas no Contrato, 

bem como o atendimento às 

especificações técnicas requeridas.  

 

Cláusula contendo mecanismos de fiscalização da 

qualidade do serviço prestado e determinando que, 

em caso de não cumprimento, prazo para o 

restabelecimento da operação com previsão de 

condições técnicas e/ou fatores externos que, se 

verificados, eximam a Concessionária da sua 

responsabilidade.  

Cláusulas para solução de conflitos e de gradação das 

penalidades.  

Privado  
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1.3 

Interrupção dos 

serviços por culpa de 

terceiros.  

Execução de serviços que não 

estejam nas normas ou conforme o 

projeto apresentado.  

Cláusula que exija da concessionaria a 

implementação  do Plano de Seguros contra atos de 

terceiros.  

Privado 

 

1.4 

Acidentes ou 

insegurança dos 

funcionários. 

 

Ocorrência de acidentes envolvendo 

funcionários ou de terceiros com 

letalidade fatal ou parcial grave.  

 

Cláusula na qual a Concessionária arque com o Plano 

de Seguros para a segurança contra acidentes dos 

funcionários e de terceiros. E prever a cláusula 

obrigando a concessionária a atender normas de 

segurança e dar ampla publicidade às normas de 

segurança.  

Privado 

 

1.5 

Paralisação parcial ou 

integral dos serviços 

motivado por greve 

de funcionários 

diretos ou 

terceirizados. 

Condição em que a Concessionária 

não obedeças às leis trabalhistas 

vigentes ou em negociações 

especificas da relação 

capital/trabalho.  

 

Constar clausula no contrato na qual se faça constar a 

exigência de Plano de Seguros, da possibilidade de 

previsão de receita e do prazo adicional no Plano de 

Negócios.  

 

Privado  

 

1.6 

Roubo e/ou furto 

realizado nas 

dependências da área 

de concessão.  

 

Falta de estrutura de segurança no 

local, incorrendo para furtos e 

roubos na área concedida.  

 

Cláusula na qual a Concessionária arque com o Plano 

de Seguros para a segurança do local da concessão, 

responsabilizando, em caso que não tenha adotado 

todas as medidas que lhe competiam na hipótese do 

sinistro ultrapassar o valor da indenização, passando 

o risco ao Poder Concedente.  

Privado  
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1.7 

Ocorrências de caso 

fortuito e força maior.  

 

 

Situações decorrentes de ato humano 

ou natural, proveniente de ato da 

natureza, ambos imprevisíveis e 

inevitáveis, que altere a execução 

contratual.  

 

Previsão de cláusula na qual a Concessionária arque 

exclusivamente com o Plano de Seguros para casos 

fortuitos e de força maior, sendo que, o que superar 

deverá ser alocado para o Poder Concedente.  

Na hipótese de rescisão do contrato, previsão de 

cláusula de pagamento de indenização sobre todos os 

investimentos feitos e não amortizados. 

Compartilhado  

 

1.8 

Interferências na 

execução da obra de 

ampliação 

 

Falhas que ocasionam a suspensão, 

paralisação ou atraso no cronograma 

de investimentos.  

 

Elaboração de cláusula que estipule o cronograma de 

investimentos da Concessionária com os custos de 

alteração e/ou remoção das interferências.  

Prever procedimento de participação conjunta do 

Poder Concedente com a Concessionária evitando 

questionamentos quanto ao mau uso dos valores 

destinados a esta atividade.  

Compartilhado  

 

1.9 

Paralização do 

serviço ocasionado 

pela ampliação do 

escopo do projeto.  

 

Serviços que não estejam 

contemplados no projeto 

apresentado e que serão de extra 

importância para o funcionamento 

do Centro de Convenções.  

 

Necessidade de previsão clara, nos documentos da 

licitação, do escopo da concessão, para exata 

precificação pela Concessionária. Previsão de 

cláusulas que permitam o reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato no caso de aumento do escopo 

da concessão  

Público  

 

 

 

RISCOS FINANCEIROS 

Item Risco Definição Mitigação Alocação 



 

 19 

1.0 
Indisponibilidade de 

Financiamento. 

Falta de recursos próprios ou de 

terceiros para a implementação do 

empreendimento. 

Cláusula contratual prevendo a aplicação de 

penalidades para o caso de não realização dos 

investimentos necessários. 

Privado 

1.1. 

Elevação de taxas de 

juros que gerem 

desequilíbrio 

econômico-financeiro 

Taxas de Juros muito acima das 

curvas de projeção, motivada por 

fatores exógenos à análise do 

mercado interno 

Cláusula contratual prevendo situações de uso de 

mecanismos de geração de reequilíbrio econômico 

financeiro 

Compartilhado 

1.2 Aumento em 

magnitude que gere 

desequilíbrio nos 

custos dos serviços, 

motivado por 

externalidades 

Casos nos quais fatores exógenos 

ao controle da Concessionária, a 

exemplo de distúrbios climáticos 

(seca) que possam incorrer em 

aumento da energia elétrica. 

Previsão de cláusula estabelecendo que em incorrendo 

fatores exógenos geradores de desequilíbrio 

econômico, serão realizados estudos de impacto em 

taxas de outorga e outros impactos necessários à 

recondução do equilíbrio econômico do 

empreendimento. 

Privado 

 

1.3 Falência do Parceiro 

Privado 

Interrupção do contrato por 

decretação de falência do 

Concessionário. 

Acompanhamento do poder público, através dos 

balanços financeiros do ente privado.  

Público 

 

 

RISCOS JURÍDICOS 

Item Risco Definição Mitigação Alocação 

1.0 
Relacionado ao direito do 

trabalho 

Risco advindo do não 

cumprimento da legislação 

trabalhista, prejudicando o 

exercício das atividades, objeto da 

concessão. 

Previsão no contrato acerca do comportamento da 

Concessionária ante a política de emprego e o 

gerenciamento do passivo trabalhista. Estabelecimento 

no contrato de cláusulas com penalidades à 

Privado 



 

 20 

concessionária e a isenção de responsabilidade do ente 

público. 

1.1 
Relacionado ao Direito 

Comercial 

Advindo de gestões comerciais 

instáveis ou vulneráveis que gerem 

passivos que venham a 

comprometer a identidade 

coorporativa e financeira da 

concessionaria e do Governo do 

Estado 

Cláusula de proteção dos entes passivos em litígios 

comerciais e de responsabilização dos entes ativamente 

envolvidos.  

Compartilhado 

1.2 
Relacionados ao direito 

Administrativo 

Advindo de má gestão 

institucional ou administrativa que 

gere insustentabilidades nos tratos 

institucionais. 

Clausula de proteção dos entes passivos em litígios 

comerciais e de responsabilização dos entes ativamente 

envolvidos. 

Compartilhado 
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2. MINUTA DE EDITAL 

 

O edital da Concorrência para contratação de PPP observa os dispositivos da Lei 

Federal nº 11.079/04 e, no que couber, as normas sobre licitações de contratos e 

concessões. 

O artigo 11 da Lei das PPP expressa esta determinação o que torna oportuna a 

incorporação a este documento dos §§ 3º e 4º do artigo 15 e dos artigos 18, inciso I, 19 e 

21 da Lei de Concessões (LF nº 8.987/95), para identificar o conteúdo mínimo do 

instrumento convocatório: 

 “Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um dos 

seguintes critérios: 

... 

§ 3º. O poder concedente recusará propostas manifestamente 

inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com os objetivos 

da licitação; 

... 

§ 4º. Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta 

apresentada por empresa brasileira.” 

“Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder 

concedente, observados, no que couber, os critérios e as normas 

gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá, 

especialmente: 

...” 

“Art. 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, 

obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à 

concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder 

concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos 

interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os 

dispêndios correspondentes, especificados no edital.” 

Colacionam-se, ainda, os artigos 11 e 28, da Lei nº 11.079/04, no que tange aos Contratos 

de Parcerias Público-Privadas: 

“Art. 11. O instrumento convocatório conterá minuta do contrato, 

indicará expressamente a submissão da licitação às normas desta 

Lei e observará, no que couber, os §§ 3º e 4º do artigo 15, os 
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artigos 18, 19 e 21 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 

podendo ainda prever: 

...” 

 “Art. 28. A União não poderá conceder garantia ou realizar 

transferência voluntária aos Estados, Distrito Federal e Municípios 

se a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto 

das parcerias já contratadas por esses entes tiver excedido, no ano 

anterior, a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida do 

exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 

(dez) anos subsequentes excederem a 5% (cinco por cento) da 

receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios. 
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PREÂMBULO  

O ESTADO DE SERGIPE, pelo presente EDITAL, vem tornar público que fará 

licitação, sob a modalidade de concorrência, para a seleção de proposta mais vantajosa e 

contratação de concessão onerosa de uso para gestão, ampliação, modernização e 

manutenção do CENTRO DE CONVENÇÕES, conforme descrições constantes no 

presente edital bem como em seus Anexos. Havendo qualquer disposição conflitante entre 

este EDITAL e seus ANEXOS, prevalecerá aquela que seja mais favorável ao PODER 

CONCEDENTE. 

O presente procedimento encontra-se em conformidade com a Constituição da 

República Federativa do Brasil, Constituição do Estado de Sergipe, a Lei Estadual nº 

3.388, de 22 de setembro de 1993, a Lei Estadual nº 3.800, de 26 de dezembro de 1996 e 

a Lei Estadual nº 5.848, de 13 de março de 2006, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, a Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, a Lei Federal nº 9.074, de 07 

de julho de 1995 e a Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, regulamentada 

pelo Decreto nº 8.428, de 02 de abril de 2015 e com as demais normas que regem a 

matéria, observadas as regras do presente Edital.  

A licitação será processada com inversão da ordem das fases de habilitação e 

julgamento, na forma da Lei Estadual nº 5.848/2006 e do art. 18-A, da Lei Federal nº 

8.987/1995. 

No âmbito estadual temos, além da Constituição Estadual, a Lei nº 3.388/93, que 

dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos e de concessão de 

obras públicas, pelo Estado de Sergipe; a Lei nº 3.800/1996, que dispõe sobre o regime 

de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, pelo Estado de Sergipe, a 

Lei nº 5.848/2006, que dispõe sobre procedimentos licitatórios no âmbito da 

Administração Pública Direta e Indireta no Estado de Sergipe e a Lei nº 6.299/2007, que 

institui o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas de Sergipe – PROPPPSE. 

Será adotado, para fins de julgamento, o critério da maior oferta de PARCELA 

FIXA DA OUTORGA a ser pago ao PODER CONCEDENTE, conforme o disposto no 

art. 15, II, da Lei Federal nº 8.987/1995, observados os parâmetros definidos neste 

EDITAL e nos seus ANEXOS. 

Os envelopes contendo a proposta comercial e a habilitação deverão ser entregues 

entre as [●], do dia [●], na Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe 

– AGRESE, localizada na Avenida Marieta Leite, nº 301, Bairro Grageru, Aracaju/SE – 

CEP 49. 027-190. 

A sessão de abertura dos envelopes ocorrerá no dia [●] às [●], na Agência 

Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe – AGRESE, localizada na 
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Avenida Marieta Leite, nº 301, Bairro Grageru, Aracaju/SE – CEP 49. 027-190, 

observadas as condições do EDITAL. 

O aviso sobre este EDITAL foi publicado no Diário Oficial do Estado na data de 

[●], bem como no endereço da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de 

Sergipe – AGRESE, localizada na Avenida Marieta Leite, nº 301, Bairro Grageru, 

Aracaju/SE – CEP 49. 027-190 e http/www.agrese.se.gov.br. 

Eventuais alterações posteriores sobre este instrumento convocatório serão 

divulgadas no Diário Oficial do Estado e no sítio eletrônico http/www.agrese.se.gov.br. 
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1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. As definições do EDITAL serão igualmente aplicadas nas formas singular e plural; 

1.2. Os títulos dos capítulos e dos itens do EDITAL e dos ANEXOS não devem ser usados 

na sua aplicação ou interpretação;  

1.3. No caso de divergência entre o EDITAL e os ANEXOS, prevalecerá o disposto no 

EDITAL; 

1.4. No caso de divergência entre os ANEXOS, prevalecerá o disposto no ANEXO XVII 

– MINUTA DO CONTRATO;  

1.5. A referências aos ANEXOS incluem os seus apêndices, se houver, ainda que não 

mencionados expressamente; 

1.6. As referências aos horários se referem ao horário local. 

 

2. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO EDITAL E DAS INFORMAÇÕES 

GERAIS DA LICITAÇÃO 

2.1. Integram o presente EDITAL, como partes indissociáveis, os seguintes ANEXOS:  
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ANEXO I- DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES 

ANEXO II-  TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMAS DO SEGURO-GARANTIA 

ANEXO III-  MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA 

ANEXO IV- MODELO DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

ANEXO V-. MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

ANEXO VI-. DECLARAÇÕES GERAIS 

ANEXO VII-. MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

COMERCIAL 

ANEXO VIII- . MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DE ACORDO 

COM O ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

ANEXO IX. MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO 

PARA A PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

ANEXO X. MODELO DE PROCURAÇÃO 

ANEXO XI. MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRAMENTO E 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA DO ESTADO DE 

SERGIPE 

ANEXO XII. MODELO DE DECLARAÇÃO NO CASO DE ATESTADO(S) 

EMITIDO(S) EM NOME DE EMPRESA CONTROLADA, CONTROLADORA OU 

DE ENTIDADE(S) SUJEITA(S) AO MESMO CONTROLE 

ANEXO XIII. DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO À LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E 

DE RENÚNCIA DE RECLAMAÇÃO POR VIA DIPLOMÁTICA 

ANEXO XIV- DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 

ANEXO XV-. TERMOS INICIAL E FINAL DE ARROLAMENTO E 

TRANSFERÊNCIA DE BENS 

ANEXO XVI- TERMO FINAL DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS 

ANEXO XVII-  MINUTA DE CONTRATO 
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ANEXO XVIII – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO 

ANEXO XIX- CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA 
 

2.2. Os interessados em ter acesso ao EDITAL e a seus ANEXOS poderão fazê-lo, em 

horário comercial, na Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe –

AGRESE, localizada na Avenida Marieta Leite, nº 301, Bairro Grageru, Aracaju/SE – 

CEP 49. 027-190, Telefone: (79) 3218-2700 

2.3. Os documentos referidos neste subitem também se acham disponíveis na internet, no 

seguinte endereço eletrônico (site) www.agrese.se.gov.br. 

2.4. O PODER CONCEDENTE não se responsabiliza pela autenticidade do teor do 

EDITAL e ANEXOS obtidos ou conhecidos de forma ou locais distintos daqueles 

previstos nos subitens anteriores.  

2.5. As LICITANTES são responsáveis pela obtenção de todos os dados e informações 

sobre a exploração da CONCESSÃO.  

2.6. Com exceção das obrigações contratuais, as informações, estudos, pesquisas, 

investigações, levantamentos, projetos, planilhas e demais documentos ou dados 

relacionados à CONCESSÃO e disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE têm 

caráter meramente referencial e não vinculante, cabendo aos interessados a análise direta 

das condições do CENTRO DE CONVENÇÕES bem como o exame de todas as 

instruções, condições, exigências, leis, decretos, normas, especificações e 

regulamentações aplicáveis à CONCESSÃO, responsabilizando-se, ainda, pelos custos e 

despesas referentes às providências necessárias à elaboração de suas PROPOSTAS 

COMERCIAIS e à participação na LICITAÇÃO, incluindo o desenvolvimento de 

estudos próprios com a finalidade de subsidiar a elaboração das respectivas propostas 

comerciais. 

2.7. A obtenção do instrumento convocatório não será condição para participação na 

LICITAÇÃO, sendo suficiente para tanto o conhecimento e aceitação, pelos 

LICITANTES, de todos os seus termos e condições.  

2.8. Os prazos estabelecidos em dias, neste EDITAL e seus ANEXOS, serão contados em 

dias corridos, salvo se expressamente feita referência a dias úteis, devendo-se excluir o 

primeiro dia e incluir-se o último. 

2.9. Salvo disposição em contrário, só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se o termo inicial e o final para o 

primeiro dia útil subsequente nos casos em que a data de início ou de vencimento do prazo 

coincidir com dia em que não houver expediente.  
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3 - DO OBJETO  

3.1. Constitui objeto da presente LICITAÇÃO a CONCESSÃO onerosa de direito de uso 

de bem público para fins de exploração econômica de atividades de gestão, ampliação, 

modernização, manutenção e promoção do CENTRO DE CONVENÇÕES, conforme o 

disposto neste EDITAL e ANEXOS.  

3.2. A execução do OBJETO envolverá as obrigações e atividades previstas no ANEXO 

XVII - MINUTA DO CONTRATO, e em especial:  

3.2.1. Realização do PLANO DE INTERVENÇÃO, nos termos do ANEXO XIX – 

CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA; 

3.2.2. Realização do PLANO DE OPERAÇÃO, nos termos do ANEXO XIX – 

CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA; e  

3.2.3. Exploração de FONTES DE RECEITAS.  

3.3. As receitas a serem auferidas pela CONCESSIONÁRIA decorrerão da exploração de 

FONTES DE RECEITAS. 

3.4. A ÁREA DA CONCESSÃO será assumida pela CONCESSIONÁRIA após a DATA 

DA ORDEM DE INÍCIO de acordo com o cronograma previsto no ANEXO XIX – 

CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA.  

3.5. A concessão de uso possui destinação específica voltada para a atividade do turismo, 

conforme consta na contabilidade nacional, podendo ser utilizado na LOCAÇÃO DAS 

ÁREAS DOS AUDITÓRIOS E PAVILHÃO PARA EVENTOS EMPRESARIAIS, 

INSTITUCIONAIS, GOVERNAMENTAIS; NÃO-GOVERNAMENTAIS; 

EXPLORAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS, UNIDADES DE GASTRONOMIA E 

ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, RESTAURANTES, CURSOS ETC), LOCAÇÃO DE 

ESPAÇOS PARA ESCRITÓRIOS, COWORKING, CURSOS, PALESTRAS, 

SEMINARIOS E AFINS; LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 

EVENTOS DE TURISMO, EVENTOS GASTRONOMICOS, CULTURAIS E DE 

LAZER, REUNIÕES DE NEGÓCIOS, DIFUSAO TECNOLOGICA e outras atividades 

correlatas e afins, sendo vedada a utilização da área para atividades que não possuam 

autorizações ou licenças legalmente requeridas e que estejam em conformidade com as 

atividades fins do equipamento, salvo por expressa autorização do PODER 

CONCEDENTE.  
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4 - DO TIPO DE LICITAÇÃO  

4.1. Será adotado, para fins de julgamento, o critério da maior oferta da PARCELA FIXA 

DA OUTORGA, observados os parâmetros definidos neste EDITAL e nos seus 

ANEXOS. 

 

5 - DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO  

5.1. Para os fins da presente LICITAÇÃO, o VALOR DO CONTRATO está referenciado 

em R$XXXXX ( POR EXTENSO ), relativo ao somatório das receitas a serem auferidas 

durante a sua vigência. 

5.2. O valor mencionado no subitem anterior é meramente indicativo, não vinculando 

qualquer pleito de reequilíbrio econômico-financeiro no âmbito da CONCESSÃO. 

 

6 - DO PRAZO DA CONCESSÃO  

6.1. O prazo de vigência do CONTRATO será de 25 (vinte e cinco) anos, contados a 

partir da DATA DA ORDEM DE INÍCIO.  

 

7 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO . 

7.1. Poderão participar desta LICITAÇÃO pessoas jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, 

isoladamente ou em CONSÓRCIO, que atendam ao conjunto de exigências do EDITAL. 

7.2. A participação na CONCORRÊNCIA implica a aceitação das condições do EDITAL, 

do CONTRATO e dos seus respectivos ANEXOS, bem como das demais normas 

aplicáveis à CONCORRÊNCIA.  

7.3. Não poderão participar da LICITAÇÃO, isoladamente ou em CONSÓRCIO: 

7.3.1. Os que tenham sido declarados inidôneos, incluindo as sociedades que sejam 

controladoras ou controladas, coligadas e subsidiárias entre si, impedidas ou suspensas 

para licitar e contratar com o Poder Público, por quaisquer entes da administração pública, 

direta ou indireta, nas esferas federal, estadual, distrital ou municipal, ou por decisão 

judicial;  

7.3.2. Os que se encontrem em cumprimento de pena de suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com órgão ou entidade da 

Administração Direta ou Indireta do Estado, decorrente do artigo 87, inciso III, e artigo 

88, da Lei Federal nº 8.666/93, ou do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02; 
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7.3.3. Os que tenham sido condenados, por sentença transitada em julgado, à pena de 

interdição temporária de direitos devido à prática de crimes dolosos, conforme 

disciplinado no artigo 10 da Lei Federal nº 9.605/98;  

7.3.4. Os que se encontrem proibidos de contratar com o Estado devido às sanções 

incluídas nos cadastros a que se referem os artigos 22 e 23 da Lei Federal nº 12.846/13; 

7.3.5. Os que tenham sido proibidos pelo Plenário do CADE de participar de licitações 

promovidas pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em 

virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da 

Lei Federal n° 12.529/11; 

7.3.6. Os que tenham sido proibidos de contratar com o Poder Público em razão de 

condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 

nº 8.429/92;  

7.3.7. Os que tenham sido suspensos temporariamente, impedidos ou declarados 

inidôneos para licitar ou contratar com a administração pública estadual, direta e indireta, 

por desobediência à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, 

da Lei Federal nº 12.527/11;  

7.3.8. Aqueles cujo(s) dirigente(s) ou responsável(is) técnico(s) seja(m) servidor(es) 

ocupante(s) de cargo(s) ou emprego(s) no Governo do Estado de Sergipe;  

7.3.9. Sociedades cooperativas, de natureza associativa ou assemelhados, que tenham 

dedicação exclusiva. 

 

8 - DOS CONSÓRCIOS  

8.1. Em se tratando de CONSÓRCIO, e observadas as demais exigências fixadas neste 

EDITAL, a participação dos LICITANTES deverá atender ao disposto no art. 33 da Lei 

Federal n.º 8.666/93, bem como ao art. 19 da Lei Federal n.º 8.987/95 e suas alterações, 

ficando ainda condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos:  

8.1.1. Cada CONSORCIADO deverá atender individualmente ou conjuntamente, 

conforme o caso, às exigências relativas ao EDITAL, observado, em especial o disposto 

no i tem 15 do presente EDITAL;  

8.1.2. Deverá ser apresentado, junto com os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, o 

competente termo de constituição ou de compromisso de constituição do CONSÓRCIO, 

por instrumento público ou particular, subscrito pelos CONSORCIADOS por meio de 

seus representantes legais, com indicação do respectivo líder, observado o disposto no 

art. 33, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como o disposto no item 15 do presente 

EDITAL; 
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8.1.3. Não será permitida a participação de um mesmo LICITANTE como 

CONSORCIADO em mais de um CONSÓRCIO, ou individualmente em mais de uma 

PROPOSTA;  

8.1.4. Somente se admitirá a participação de sociedades CONTROLADAS, 

CONTROLADORAS ou sob CONTROLE comum de uma mesmo LICITANTE, quando 

estiverem no mesmo CONSÓRCIO.  

8.2. O CONSÓRCIO vencedor deverá promover, antes da celebração do CONTRATO, a 

constituição da SPE, nos termos do art. 20, da Lei Federal nº 8.987/95 e conforme as 

regras previstas neste EDITAL, observando, na composição de seu capital social, o 

estabelecido no CONTRATO e mantendo participações idênticas àquelas apresentadas 

na LICITAÇÃO.  

8.3 Não serão admitidas a inclusão, a substituição, a retirada ou a exclusão dos 

CONSORCIADOS até a DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, momento em que 

deverão ser observadas as regras de transferência da CONCESSÃO e de transferência do 

CONTROLE da CONCESSIONÁRIA previstas no CONTRATO.  

8.4 A desclassificação ou a inabilitação de qualquer CONSORCIADO acarretará a 

desclassificação ou a inabilitação automática do CONSÓRCIO da presente LICITAÇÃO.  

8.5 As exigências de qualificação técnica deverão ser atendidas pelo CONSÓRCIO, por 

intermédio de qualquer dos CONSORCIADOS isoladamente; 

8.6 Os integrantes do CONSÓRCIO serão solidariamente responsáveis, perante o 

PODER PÚBLICO, pelos atos praticados durante a LICITAÇÃO.  

8.7 A responsabilidade solidária dos CONSORCIADOS cessará, para fins das obrigações 

assumidas em virtude da presente LICITAÇÃO:  

8.7.1. No caso de o CONSÓRCIO ter sido o LICITANTE vencedor, após a DATA DE 

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO; e  

8.7.2. No caso de o CONSÓRCIO não ter sido o LICITANTE vencedor, em até 30 (trinta) 

dias contados da DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO.  

 

9 - DA VISITA TÉCNICA E DA DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO  

9.1. Para apresentar a proposta, ao LICITANTE é obrigatória a realização de vistoria 

técnica, destinada à verificação presencial das condições, natureza e mensuração dos 

materiais e equipamentos necessários à execução do CONTRATO, sempre com o 

acompanhamento de profissional técnico do PODER CONCEDENTE.  
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9.2. Caberá a cada LICITANTE providenciar o agendamento da visita técnica a que se 

refere o subitem anterior, devendo fazê-lo com até 2 (dois) dias úteis de antecedência em 

relação à data do agendamento pretendido, por meio de solicitação dirigida ao seguinte 

endereço de e- mail: www.agrese.se.gov.br.  

9.3. Para a respectiva vistoria técnica o interessado deverá se fazer representar no Centro 

de Convenções, por intermédio de representante devidamente identificado, no horário 

agendado, que poderá ser das 08h às 12h. Será tolerado atraso máximo de 15 (quinze) 

minutos. 

9.4. Cada LICITANTE, isoladamente ou em CONSÓRCIO, poderá designar no máximo 

04 (quatro) representantes para o acompanhamento da visita técnica agendada. 

9.5. A visita técnica poderá ser realizada com até 5 (cinco) dias úteis de antecedência do 

certame.  

 

10 - DOS ESCLARECIMENTOS, DA IMPUGNAÇÃO E DAS ALTERAÇÕES 

SOBRE O EDITAL 

10.1. Os interessados que necessitarem de informações ou esclarecimentos 

complementares relativamente ao presente EDITAL deverão solicitá-los até o dia [●], aos 

cuidados da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, da seguinte forma: 

10.1.1. Por meio de mensagem dirigida ao endereço eletrônico www.agrese.se.gov.br, até 

às 13h, acompanhada, necessariamente, do arquivo contendo as questões formuladas em 

formato editável “.doc”; ou  

10.1.2. Por meio de documento em versão eletrônica, gravado em dispositivo físico (CD, 

pen drives, ou similares), protocolado na sede da Agência Reguladora de Serviços 

Públicos do Estado de Sergipe – AGRESE, localizada na Avenida Marieta Leite, nº 301, 

Bairro Grageru, Aracaju/SE – CEP 49. 027-190, no horário das 8h às 13h, com o 

respectivo arquivo gravado em formato editável “doc”. 

10.2. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO não se responsabilizará por eventuais 

problemas ou falhas no envio ou recebimento dos pedidos de esclarecimentos, bem como 

pela nitidez e qualidade visual dos documentos encaminhados.  

10.3. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO não responderá questões que tenham 

sido formuladas em desconformidade com o disposto neste EDITAL.  

10.4. Nos pedidos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão 

Social e nome do representante que pediu esclarecimentos) e disponibilizar as 

informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).  
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10.5. Todas as correspondências referentes ao EDITAL enviadas ao PODER 

CONCEDENTE serão consideradas como entregues na data de seu recebimento pelo 

destinatário, exceto as recebidas após as 13h (horário local), inclusive no caso de 

correspondências dirigidas a endereço eletrônico, que, em tal hipótese, serão consideradas 

como recebidas no dia útil imediatamente posterior.  

10.6. As respostas aos referidos esclarecimentos serão consolidadas e divulgadas na 

página www.agrese.se.gov.br, sem a identificação do responsável pelo questionamento.  

10.7. As respostas farão parte do presente EDITAL para todos os efeitos de direito.  

10.8. Sob pena de decadência, eventual impugnação do EDITAL deverá ser protocolada, 

por qualquer cidadão, em até 05 (cinco) dias úteis antes da DATA DE ENTREGA DAS 

PROPOSTAS e, por aqueles que irão participar da licitação, até 02 (dois) dias úteis antes 

da DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.  

10.9. As impugnações ao EDITAL deverão constar de documento em versão eletrônica, 

gravado em dispositivo físico (CD, pen drives, ou similares), devidamente rubricado e 

assinado pelo responsável e, no caso de pessoa jurídica, pelo seu representante legal ou 

procurador, dirigido ao Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, 

devendo ser protocolado na sede da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado 

de Sergipe – AGRESE, localizada na Avenida Marieta Leite, nº 301, Bairro Grageru, 

Aracaju/SE – CEP 49. 027-190, no horário das 8h às 13h.  

10.10. O presente EDITAL poderá ser modificado até a DATA DE ENTREGA DAS 

PROPOSTAS, observando-se as seguintes condicionantes:  

10.10.1. Divulgação da modificação pela mesma forma em que se deu a divulgação do 

EDITAL; 

10.10.2. Abertura do prazo mínimo estabelecido em lei, se a modificação afetar 

substancialmente a formulação das propostas;  

10.10.3. Quando a alteração não afetar de forma substancial a formulação da proposta, o 

prazo de divulgação poderá ser reaberto, por deliberação da COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO.  

 

11 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

11.1. A documentação a ser apresentada pelos LICITANTES, na presente LICITAÇÃO 

constará dos seguintes envelopes: 

11.1.1. ENVELOPE 1 – PROPOSTA COMERCIAL;  
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11.1.2. ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  

11.2. Após a entrega dos envelopes, não caberá ao LICITANTE desistir de sua proposta, 

sob pena de execução da GARANTIA DE PROPOSTA, salvo se por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO.  

11.3. Após o credenciamento, a LICITAÇÃO será conduzida em 02 (duas) fases distintas 

e sucessivas, na seguinte ordem:  

11.3.1. Etapa de abertura do ENVELOPE 1, com a análise e o julgamento da PROPOSTA 

COMERCIAL dos LICITANTES; e  

11.3.2. Etapa de abertura do ENVELOPE 2, com a análise dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO do LICITANTE classificado no primeiro lugar na fase anterior.  

11.3.3. Em caso de NÃO HABILITAÇÃO do primeiro colocado, será procedida a 

abertura do segundo colocado 

11.4. A abertura dos envelopes e a análise da documentação apresentada pelos 

LICITANTES ocorrerão em sessões públicas, que poderão ser assistidas por quaisquer 

pessoas, admitida, porém, a manifestação apenas dos representantes credenciados dos 

LICITANTES.  

11.5. Para fins da avaliação dos documentos constantes dos ENVELOPES 1 e 2 abertos, 

a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá, a seu critério, propor o 

encerramento da sessão respectiva, devendo o resultado da análise ser divulgado 

oportunamente, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.  

11.6. Os envelopes contendo os documentos de credenciamento, a PROPOSTA 

COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser entregues 

presencialmente na DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, simultaneamente e em 

duas vias, no endereço e dentro do horário indicados no Preâmbulo deste EDITAL, 

fechados, indevassáveis, rubricados e contendo, em sua parte externa, os seguintes 

dizeres: 

11.6.1. CONCORRÊNCIA PÚBLICA n º [●] RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU 

DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO] ENVELOPE 1 – PROPOSTA COMERCIAL  

11.6.2. CONCORRÊNCIA PÚBLICA n º [●] RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU 

DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO] ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

11.7. Não serão admitidos documentos enviados por via postal, internet, telegrama, ou 

por meio diverso e em endereço e horário distintos do especificado neste EDITAL.  
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11.8. A PROPOSTA COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deverão 

ser apresentados em 01 (uma) via, cada, encadernada com todas as folhas numeradas 

sequencialmente, inclusive as folhas de separação, catálogos, desenhos ou similares, se 

houver, independentemente de ser mais de um caderno, da primeira à última folha, de 

forma que a numeração da última folha do último caderno reflita a quantidade total de 

folhas dentro de cada envelope, não sendo, em hipótese alguma, permitidas emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas.  

11.9. Os documentos deverão ser apresentados em sua forma original ou cópia 

autenticada em cartório, sendo admitidas, quanto à GARANTIA DE PROPOSTA, 

apólices de seguro-garantia emitidas digitalmente, situação em que a COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO a testará a sua autenticidade por intermédio de consulta ao 

sítio eletrônico da SUSEP.  

11.10. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá se valer do apoio de órgãos 

do Governo para a avaliação da GARANTIA DE PROPOSTA.  

11.11. Os documentos equivalentes apresentados pelas pessoas jurídicas estrangeiras 

deverão possibilitar a clara identificação do seu conteúdo, validade, exigibilidade e 

eficácia, cabendo ao LICITANTE indicar a que i tem e a que exigência editalícia o 

documento corresponde.  

11.12. Na hipótese de não existir documentação equivalente nos respectivos países de 

origem, as pessoas jurídicas estrangeiras deverão apresentar declaração formal e expressa, 

assinada por seu representante legal, informando circunstanciadamente tal situação e 

declarando, sob as penas da l ei, que atendem às exigências do respectivo i tem deste 

EDITAL não coberto pela documentação do país de origem, sendo facultada ao PODER 

CONCEDENTE, em qualquer caso, a promoção dos atos previstos para fins de 

habilitação relativos a este instrumento convocatório.  

11.13. Os documentos emitidos pela internet que possuam autenticação digital 

prescindem de autenticação em cartório, sendo que a averiguação da sua validade também 

será feita por intermédio de consulta pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO ao 

endereço eletrônico neles indicado.  

11.14. O conteúdo de cada ENVELOPE (1 e 2), independentemente da quantidade de 

cadernos, deverá ser numerado com referência ao total de páginas (1/10; 2/10..., 10/10). 

A ausência de numeração não enseja a inabilitação da empresa, entretanto, o LICITANTE 

não poderá arguir a supressão de documento.  

11.15. Todas as folhas dos documentos da PROPOSTA COMERCIAL e dos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão estar rubricadas por um dos 

representantes dos LICITANTES. 
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11.16. O representante credenciado deverá rubricar sobre o l acre de cada um dos 

envelopes, inserindo ao lado da rubrica, de próprio punho, a data e hora.  

11.17. Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas.  

11.18. Todos os documentos que constituem o EDITAL, as PROPOSTAS, o 

CONTRATO, os atestados, bem como todas as demais documentações a serem 

elaboradas e todas as correspondências e comunicações a serem trocadas, deverão ser 

apresentados em Língua Portuguesa, idioma oficial desta LICITAÇÃO  

11.19. Quaisquer documentos que sejam redigidos em língua estrangeira deverão ser 

apresentados acompanhados de tradução juramentada e de sua respectiva consularização, 

dispensada está nos casos previstos pela Convenção sobre a Eliminação da Exigência de 

Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 

148/2015.  

11.20. No caso de divergência entre o documento no idioma original e a sua tradução, 

prevalecerá o texto traduzido para a Língua Portuguesa.  

11.21. Na hipótese da inexistência de documentos equivalentes aos associados ou de 

órgãos no país de origem que os autentiquem, deverá ser apresentada declaração 

informando tal fato.  

11.22. Havendo divergência entre os valores numéricos e aqueles apresentados por 

extenso na documentação apresentada, prevalecerão os últimos.  

 

12 - DAS DILIGÊNCIAS, ESCLARECIMENTOS E SANEAMENTO DE FALHAS 

SOBRE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS ENVELOPES 

12.1. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO pode, a seu critério, em qualquer fase 

da LICITAÇÃO, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução da LICITAÇÃO, nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93.  

12.2. O LICITANTE é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados, sob pena de sujeição às sanções previstas nas legislações civil, 

administrativa e penal.  

12.3. Para efeito dos subitens acima, fica a critério COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO, a realização de diligências para a apresentação de informações ou a 

complementação, pelo LICITANTE, de insuficiências ou de correções de caráter formal.  

12.4. Considera-se falha ou defeito formal aquele que:  

12.4.1. Não desnature o objeto do documento apresentado;  
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12.4.2. Permita aferir, com a devida segurança, a informação constante do documento;   

12.4.3. Não implique a apresentação de documento que deveria constar originalmente da 

documentação apresentada pelo LICITANTE, nem se refira a fato existente apenas após 

a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.  

12.5. Os esclarecimentos e as informações prestadas por quaisquer das PARTES terão 

sempre a forma escrita, e estarão disponíveis a qualquer tempo nos autos do processo 

administrativo da LICITAÇÃO.  

12.6. O não atendimento às solicitações decorrentes das diligências, nos prazos 

estabelecidos pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, implicará a 

desclassificação do Licitante.  

 

13 - DO CREDENCIAMENTO  

13.1. Os representantes de cada LICITANTE deverão se apresentar para credenciamento 

perante a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO no mesmo dia, local e horário 

designado para o início da sessão pública de abertura dos envelopes, apresentando:  

13.1.1. Cópia da carteira de identidade ou outro documento oficial com foto do(s) 

representante(s);  

13.1.2. Instrumento de mandato que comprove poderes específicos para praticar todos os 

atos referentes a esta LICITAÇÃO, tais como formular ofertas de preços, interpor e/ou 

desistir de recurso, conforme o MODELO DE PROCURAÇÃO constante em Anexo, 

acompanhado do(s) documento(s) que comprove(m) os poderes do(s) respectivo(s) 

outorgante(s);  

13.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social; e  

13.1.4. Declaração quanto à inexistência de fato impeditivo em participar da 

LICITAÇÃO, nos termos do MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

IMPEDIMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO constante em Anexo. 

13.2. Em se tratando de instrumento particular de mandato, ele deverá ser apresentado 

com firma reconhecida.  

13.3. Para o caso de CONSÓRCIOS, o instrumento de procuração deverá ser outorgado 

por todos os CONSORCIADOS ou pelo respectivo líder.  

13.4. Não serão aceitas procurações que apenas prevejam poderes amplos, que não 

contemplem claramente a presente LICITAÇÃO ou que se refiram apenas a outras 

licitações ou tarefas.  
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13.5. Os documentos de representação dos LICITANTES serão retidos pela COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO e juntados ao processo da LICITAÇÃO.  

13.6. A falha de credenciamento do representante não constituirá motivo para a 

inabilitação ou desclassificação do LICITANTE, o qual não poderá, porém, consignar em 

ata suas observações, rubricar documentos nas sessões, nem praticar os demais atos 

pertinentes à LICITAÇÃO, admitindo-se, ainda assim, a correção de falhas ou a 

complementação dos documentos correspondentes na própria sessão ou em qualquer 

outra etapa da LICITAÇÃO.  

13.7. A qualquer momento durante o processo licitatório, o LICITANTE poderá substituir 

seu(s) representante(s) credenciado(s).  

13.8. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um 

LICITANTE nesta LICITAÇÃO.  

 

14 - DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE 1  

14.1. A PROPOSTA COMERCIAL deve observar todos os requisitos formais previstos 

neste EDITAL e seu conteúdo deverá ser expresso em carta dirigida à COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO, observado o MODELO DE CARTA DE 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL constante em Anexo.  

14.2. Cada LICITANTE deverá apresentar apenas uma PROPOSTA COMERCIAL, sob 

pena de inabilitação.  

14.3. A PROPOSTA COMERCIAL deverá ter por base, dentre outros:  

14.3.1. A projeção de demonstrativo de resultado e fluxo de caixa, consolidando os 

valores de investimentos e sua rentabilidade a preços constantes, fontes de receita, 

tributos, custos e despesas (incluindo, mas não se limitando às financeiras) necessários 

para a execução do OBJETO da CONCESSÃO e ao longo do prazo da Concessão;  

14.3.2. Memória de cálculo, com todas as premissas que compõem os valores acima 

descrito; 

14.3.3. A oferta do LICITANTE quanto à PARCELA FIXA DA OUTORGA bem como 

a PARCELA VARIÁVEL DA OUTORGA (percentual de três por cento da RECEITA 

BRUTA da CONCESSIONÁRIA), observados os parâmetros definidos neste EDITAL e 

nos seus ANEXOS. 

14.3.4. A carência para pagamento da PARCELA VARIÁVEL DA OUTORGA será de 

5 (cinco) anos;  
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14.3.5. Os riscos a serem assumidos pela CONCESSIONÁRIA em virtude da execução 

dos serviços OBJETO do CONTRATO;  

14.3.6. Os valores a serem pagos a título de ressarcimento dos estudos aproveitados, no 

total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);  

14.3.7. O prazo da CONCESSÃO, que será de 25 (vinte e cinco) anos;  

14.3.8. Os BENS REVERSÍVEIS, nos termos das condições fixadas no CONTRATO.  

14.3.9. As demais obrigações deste EDITAL, do CONTRATO e respectivos ANEXOS.  

14.3.10. Os dados do LICITANTE.  

14.3.11. Mídia contendo cópia de toda a proposta.  

14.4. Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e seus respectivos extensos 

expressos na PROPOSTA COMERCIAL, prevalecerão sempre estes últimos.  

14.5. A PROPOSTA COMERCIAL deverá ter validade de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados da data do seu recebimento pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.  

14.6. Não serão l evadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas 

no presente EDITAL, nem preços ou vantagens baseadas na PROPOSTA COMERCIAL 

de quaisquer dos demais LICITANTES.  

 

15 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 2  

15.1. DA DOCUMENTAÇÃO DE CARÁTER GERAL e sem prejuízo dos demais 

documentos indicados nos subitens subsequentes, o LICITANTE deverá apresentar:  

15.1.1. Carta de apresentação devidamente assinada, observado o MODELO DE CARTA 

DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO indicado em Anexo. 

No caso de CONSÓRCIO, essa obrigação poderá ser cumprida apenas pelo respectivo 

líder;  

15.1.2. Declaração, conforme modelo de DECLARAÇÕES GERAIS Anexo, de que, caso 

ADJUDICATÁRIO, constituirá a SPE para assinatura do CONTRATO, segundo as l eis 

brasileiras, com sede e administração no Brasil, Estado de Sergipe. No caso de 

CONSÓRCIO, essa obrigação deverá ser cumprida por cada um dos respectivos 

integrantes, ou poderá ser suprida caso j á conste do próprio instrumento de constituição 

do CONSÓRCIO;  

15.1.3. Compromisso de integralização de capital social mínimo da SPE, nos termos do 

CONTRATO, conforme modelo de DECLARAÇÕES GERAIS constante em Anexo. No 

caso de CONSÓRCIO, essa obrigação deverá ser cumprida por cada um dos respectivos 

integrantes;  
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15.1.4. Compromisso de adoção, pela SPE de padrões de governança corporativa e de 

contabilidade, e de elaboração de demonstrações financeiras padronizadas, de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira (Lei 

Federal nº 6.404/76 e alterações posteriores) e nas Normas Contábeis emitidas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade – CFC, conforme modelo de DECLARAÇÕES 

GERAIS constante em Anexo. No caso de CONSÓRCIO, essa obrigação poderá ser 

cumprida apenas pelo respectivo líder; e  

15.1.5. Declaração de compromisso de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da 

Constituição Federal de 1988, nos termos do MODELOS E DECLARAÇÕES constante 

em Anexo.  

15.1.6. No caso de CONSÓRCIO, também deverá ser apresentado o correspondente 

termo de sua constituição ou de compromisso de sua constituição, firmado de acordo com 

as leis brasileiras, subscrito pelos CONSORCIADOS, contendo:  

15.1.7. A denominação do CONSÓRCIO;  

15.1.8. A composição do CONSÓRCIO, indicando o percentual de participação de cada 

CONSORCIADO no capital da futura SPE, observadas as condições do presente 

EDITAL;  

15.1.9. O objetivo do CONSÓRCIO, que deverá ser compatível com esta LICITAÇÃO e 

com o OBJETO do CONTRATO;  

15.1.10. A indicação do líder do CONSÓRCIO, que deverá ser pessoa jurídica brasileira, 

e a quem se reconhecerão poderes expressos para representar o CONSÓRCIO na 

LICITAÇÃO, podendo receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, 

concordar com condições, transigir, compromissar-se e praticar outros atos necessários à 

participação do CONSÓRCIO nesta LICITAÇÃO, até a DATA DE PUBLICAÇÃO DO 

CONTRATO; e  

15.1.11. Declaração expressa de todos os participantes do CONSÓRCIO, vigente a partir 

da DATA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, de aceitação de responsabilidade 

solidária, nos termos do art. 33 da Lei Federal nº 8.666/93, no tocante ao OBJETO desta 

LICITAÇÃO, cobrindo integralmente todas as obrigações assumidas na proposta 

apresentada, sendo que tal responsabilidade solidária somente cessará, no caso de o 

CONSÓRCIO ter sido o LICITANTE vencedor, após a DATA DE PUBLICAÇÃO DO 

extrato do CONTRATO; e, no caso de o CONSÓRCIO não ter sido o LICITANTE 

vencedor, em até 30 (trinta) dias contados da DATA DE PUBLICAÇÃO DO 

CONTRATO.  
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15.2 DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA  

15.2.1. Para efeito de habilitação jurídica, os documentos abaixo devem ser apresentados 

pelo LICITANTE individual e, sendo o caso, por cada integrante do CONSÓRCIO, 

inclusive o líder:  

15.2.2. Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, incluindo, se 

houver, as alterações realizadas desde a última consolidação, devidamente registrados na 

Junta Comercial ou órgão competente.  

15.2.3. No caso de sociedades por ações e sociedades l imitadas, quando aplicável, os 

documentos listados no item 15.2.2 deverão ser acompanhados dos documentos 

devidamente registrados de eleição dos seus administradores e, no caso de sociedades por 

ações, das respectivas publicações na imprensa.  

15.2.4. No caso de empresa individual, os documentos listados no item 15.2.2 deverão 

ser acompanhados da apresentação do registro comercial do LICITANTE. 

15.2.5. Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

os documentos listados no item 15.2.2 deverão ser acompanhados do decreto de 

autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento no país, expedido por 

órgão competente.  

 

15.3. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA  

Para efeito da qualificação econômico-financeira, os seguintes documentos devem ser 

apresentados pelo LICITANTE individual e, no caso de CONSÓRCIO, por cada 

integrante, inclusive o líder:  

15.3.1balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da l ei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

os mesmos atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses 

da data de apresentação da proposta, conforme o caso, acompanhado do termo de 

Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial;  

15.3.2. os valores financeiros acima referidos poderão ser atualizados para a data da 

licitação pelo índice oficial (IGP-DI), devendo, neste caso, ser apresentada a respectiva 

memória de cálculo;  

15.3.3. quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade 

ilimitada, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO se reservará o direito de exigir a 
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apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito, para efeito de extração 

dos parâmetros para o julgamento e verificação dos valores apresentados e calculados 

pelos LICITANTES;  

15.3.4. certidão negativa de pedido de falência e recuperação judicial, expedida pelo 

Distribuidor Judicial da Comarca (Varas Cíveis) da cidade onde a empresa for sediada, 

com data de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à DATA DE ENTREGA DAS 

PROPOSTAS; em havendo qualquer ação judicial distribuída, deverá ser j untada a 

certidão de objeto e pé que aponte a situação do processo atualizado para 90 (noventa) 

dias antes da DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS;  

15.3.5. certidão expedida pelo Distribuidor Judicial das Varas Cíveis em geral (Execução 

Patrimonial) da Comarca onde o LICITANTE estiver sediado, datada de, no máximo, 90 

(noventa) dias anteriores à DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS; em havendo 

qualquer ação judicial distribuída, deverá ser j untada a certidão de objeto e pé que aponte 

a situação do processo atualizado para 90 (noventa) dias antes da DATA DE ENTREGA 

DAS PROPOSTAS.  

15.3.6. Para efeito da qualificação econômico-financeira, os LICITANTES também 

deverão apresentar GARANTIA DE PROPOSTA, nos termos do subitem 15.6.  

 

15.4. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA  

Para efeito da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, os seguintes documentos 

devem ser apresentados pelo LICITANTE individual e, sendo o caso, por cada integrante 

do CONSÓRCIO, inclusive o líder:  

15.4.1 comprovação de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 

da Fazenda – CNPJ;  

15.4.2. comprovação de registro no cadastro de contribuintes estadual ou municipal 

relativo ao domicílio ou sede do LICITANTE;  

15.4.3. comprovação de regularidade junto às Fazenda Nacional, Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede do LICITANTE, na forma da lei, a saber:  

i. certidão de Quitação de Tributos Federais administrados pela Secretaria da 

Receita Federal expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria de Receita Federal;  

ii. Certidão quanto à Dívida Ativa da União expedida pelo Ministério da 

Fazenda/Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;  

iii. Certidão de Regularidade Fiscal e Certidão Negativa de Dívida Ativa fornecidas 

pela Secretaria de Estado de Fazenda;  
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iv. Certidão de Regularidade Fiscal e Certidão Negativa de Dívida Ativa fornecidas 

pela Secretaria Municipal de Fazenda;  

15.4.4. comprovação de situação regular perante o Instituto Nacional do Seguro Social, 

por meio da Certidão Negativa de Débito, ou por meio de Certidão Conjunta relativa aos 

tributos federais, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751/2014;  

15.4.5. comprovação de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS; e  

15.4.6. comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação da correspondente Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT.  

i. Serão aceitas como comprovação de regularidade fiscal e trabalhista certidões 

negativas ou certidões positivas com efeito de negativas que noticiem, em seu 

corpo, que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade 

suspensa.  

ii. Os documentos e certidões apresentados devem se encontrar válidos na DATA 

DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.  

iii. Todos os documentos que não possuírem prazo de validade expresso reputar-

se-ão com prazo de validade de 90 (noventa) dias contados da data da sua 

respectiva expedição.  

 

15.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

15.5.1. Para efeito da qualificação técnica, os seguintes documentos devem ser 

apresentados: 

a) Atestado(s) / Contrato(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 

em nome da LICITANTE ou de empresa por ela CONTROLADA ou da sua 

CONTROLADORA, que demonstre, conjuntamente, experiência anterior na gestão 

administrativa e/ou patrimonial de:  

a.1) ÁREA LOCÁVEL igual ou superior a 4.000,00 m² (quatro mil metros quadrados); 

a.2) área construída igual ou superior a 6.000,00 m² (seis mil metros quadrados); 

15.5.2. No caso de atestados que se refiram a empreendimento(s) desenvolvido(s) por 

CONSÓRCIOS de empresas, para a determinação dos valores acima exigidos, será 

observada a proporção da participação da CONSORCIADA no respectivo CONSÓRCIO.  

15.5.3. Observadas as regras descritas nos itens anteriores, os atestados e declarações 

poderão ser apresentados em nome de qualquer integrante do CONSÓRCIO.  
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15.5.4. Será admitido o somatório de até 02 (dois) atestados para atendimento total dos 

requisitos e atingimento total dos valores mínimos indicados nos itens anteriores  

15.5.5. O(s) atestado(s) deverão apresentar de forma clara e inequívoca as informações 

exigidas, em papel timbrado do responsável pela atestação, no original ou em cópia 

autenticada, devendo ainda conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a) atividades a que se refere;  

b) local da realização das atividades a que se refere, com especificação do tipo de 

empreendimento; 

c) características das atividades a que se refere, incluindo a área ou o valor do 

contrato, quando for o caso; 

d) percentual de participação do LICITANTE no empreendimento a que se refere, 

quando for o caso; 

e) datas de início e de término da realização das atividades e serviços a que se 

refere; 

f) descrição das atividades exercidas no CONSÓRCIO pelo LICITANTE, quando 

o atestado tiver sido emitido em nome de CONSÓRCIO;  

g) nome ou razão social do emitente; e  

h) nome e identificação do signatário do atestado, com informações atualizadas 

de seus telefones e e-mail para contato, acompanhado de documentação 

comprobatória de sua condição de representante do emitente.  

i) No caso de alterações societárias e nos casos de fusão, incorporação ou 

desmembramento de empresas, somente serão considerados os atestados com 

relação aos quais, inequívoca e documentalmente, a empresa comprove a 

transferência definitiva de acervo técnico.  

j) Os valores descritos nos atestados serão atualizados, a partir da data de 

assinatura do contrato, pelo IPCA, divulgado, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE ou, na falta deste, por outro índice oficial de 

inflação.  

15.5.6. Os valores indicados nos atestados apresentados pela LICITANTE, para efeito de 

avaliação do valor do contrato, quando apresentados em moeda estrangeira, serão 

convertidos para o Real pela taxa de câmbio para venda publicada pelo Banco Central do 

Brasil na data de assinatura do contrato.  
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15.5.7. Os atestados poderão se referir a contratos em andamento, desde que os 

quantitativos e características técnicas do objeto j á realizados sejam compatíveis com o 

quanto exigido neste subitem.  

15.5.8. A LICITANTE deverá apresentar, de forma clara e inequívoca, os dados 

relevantes dos atestados apresentados, devendo, ainda, para eventual complementação de 

informações exigidas, anexar outros documentos comprobatórios pertinentes.  

15.5.9. A conformidade dos atestados poderá ser confirmada por meio de diligência da 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO destinada a averiguar a qualificação técnica 

do LICITANTE, nos termos deste EDITAL, sendo que o não atendimento dos requisitos 

editalícios implicará na inabilitação do LICITANTE, sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis em virtude de falsidade das informações prestadas.  

 

15.6 DA GARANTIA DE PROPOSTA  

15.6.1. Os LICITANTES deverão apresentar GARANTIA DE PROPOSTA no valor de 

R$ XXXXXXXXXXXX (     ), equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para 

a contratação, para fins de participação na LICITAÇÃO. 

15.6.2. Os LICITANTES que não apresentarem a GARANTIA DE PROPOSTA nas 

condições estabelecidas neste EDITAL serão inabilitados e estarão impedidos de 

prosseguir na LICITAÇÃO.  

15.6.3. Para os LICITANTES organizados em CONSÓRCIO, a GARANTIA DE 

PROPOSTA deverá ser apresentada em nome de um ou mais CONSORCIADOS ou, 

ainda, da empresa líder.  

15.6.4. A GARANTIA DE PROPOSTA poderá ser apresentada mediante as seguintes 

modalidades:  

a) caução em dinheiro, em moeda nacional (reais), depositada em conta corrente 

do Estado de Sergipe, apresentando-se o comprovante de depósito;  

b) caução em títulos da dívida pública federal, não gravados com cláusulas de 

inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, 

regulados pela Lei 10.179, de 6 de fevereiro de 2001, emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 

econômicos, (conforme definido pelo Ministério da Fazenda); ou  

c) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora nacional ou estrangeira 

autorizada a funcionar no Brasil, conforme os TERMOS E CONDIÇÕES 

MÍNIMAS DO SEGURO constante em Anexo;  

d) fiança-bancária;  



 

 48 

15.6.5. No caso de a garantia ser prestada na modalidade caução em dinheiro, o 

comprovante de prestação da garantia de proposta na modalidade caução em dinheiro 

deverá ser emitido pela área competente da [●]; a LICITANTE deverá retirar documento 

na sede da [●], e, munido deste documento, efetuar o depósito da referida garantia 

segundo as orientações da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.  

15.6.6. No caso de a garantia ser prestada na modalidade caução em títulos da dívida 

pública federal, o documento de constituição da caução deverá ser datado e assinado pela 

instituição financeira na qual estejam depositados os títulos a serem oferecidos em 

garantia, dele devendo constar que:  

a) os referidos títulos, claramente identificados, ficarão caucionados em favor do 

PODER CONCEDENTE, como garantia de manutenção da PROPOSTA 

COMERCIAL do LICITANTE relativa a este EDITAL; e  

b) o PODER CONCEDENTE poderá executar a caução nas condições previstas no 

EDITAL.  

15.6.7. As GARANTIAS DE PROPOSTA apresentadas nas modalidades seguro-garantia 

e fiança bancária deverão ser apresentadas com o seu valor expresso em reais (R$), 

contendo a assinatura dos administradores da entidade emitente, com a comprovação dos 

respectivos poderes de representação.  

15.6.8. As GARANTIAS DE PROPOSTA apresentadas na modalidade seguro-garantia 

deverão seguir o disposto na Circular SUSEP nº 477/13.  

15.6.9. A GARANTIA DE PROPOSTA ofertada não poderá conter ressalvas ou 

condições que possam suscitar dúvidas quanto à sua exequibilidade. 

15.6.10. No caso de GARANTIA DE PROPOSTA prestada mediante dois ou mais 

seguros-apólices deverão registrar expressamente a sua complementariedade.  

15.6.11. Para a GARANTIA DE PROPOSTA apresentadas na modalidade caução em 

títulos da dívida pública federal, serão admitidos os seguintes títulos:  

a) Tesouro Prefixado;  

b) Tesouro Selic;  

c) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais;  

d) Tesouro IPCA;  

e) Tesouro IGPM + com Juros Semestrais; e  

f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.  

15.6.12. A caução em dinheiro ficará retida pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e as 

GARANTIAS DE PROPOSTA nas demais modalidades somente serão aceitas com prazo 

de validade não inferior a 180 (cento e oitenta) dias a partir da DATA DE ENTREGA 
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DAS PROPOSTAS, observado o disposto nos subitens abaixo no que tange à sua 

renovação ou substituição.  

15.6.13. Nos casos em que a validade da GARANTIA DE PROPOSTA expirar antes da 

publicação do CONTRATO, a manutenção das condições de habilitação do LICITANTE 

ficará condicionada à regular renovação da respectiva GARANTIA DE PROPOSTA ou 

a sua substituição por uma das demais modalidades previstas no presente EDITAL, às 

suas próprias expensas.  

15.6.14. Caberá ao LICITANTE promover a renovação tempestiva da sua GARANTIA 

DE PROPOSTA, antes da materialização da sua expiração, devendo comunicar tal 

expediente à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.  

15.6.15. No caso de renovação necessária após 180 (cento e oitenta) dias da sua 

apresentação, a GARANTIA DE PROPOSTA será reajustada pela variação do IGPM – 

Índice Geral de Preços do Mercado, ou outro índice que vier a substituí-lo, entre o mês 

da DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS e o mês imediatamente anterior à 

renovação.  

15.6.16. O comprovante de constituição da GARANTIA DE PROPOSTA deverá compor 

o ENVELOPE 2, observado o disposto neste EDITAL.  

15.6.17. As GARANTIAS DE PROPOSTA dos LICITANTES serão liberadas em até 30 

(trinta) dias após:  

a) a assinatura do CONTRATO, em se tratando do LICITANTE vencedor do 

certame;  

b) a ADJUDICAÇÃO do objeto da LICITAÇÃO, em se tratando dos demais 

licitantes; ou  

c) a revogação ou anulação da LICITAÇÃO, para todos os licitantes.  

15.6.18. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO analisará a regularidade e 

efetividade das GARANTIAS DE PROPOSTAS apresentadas, observado o disposto 

neste EDITAL.  

15.6.19. O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pelos 

LICITANTES decorrentes de sua participação na LICITAÇÃO dará causa à execução da 

GARANTIA DE PROPOSTA, mediante notificação prévia do LICITANTE, sem 

prejuízo das demais penalidades previstas no EDITAL ou na legislação aplicável.  

15.6.20. A GARANTIA DE PROPOSTA também responderá pelas multas, penalidades 

e indenizações devidas pelo LICITANTE ao PODER CONCEDENTE durante a 

LICITAÇÃO, inclusive no caso de recusa de celebração do CONTRATO pelo 

ADJUDICATÁRIO, não sendo excluída, em qualquer caso, a sua responsabilidade e 
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obrigação de ressarcir eventuais perdas e danos que não sejam suportadas pela 

GARANTIA DE PROPOSTA. 

 

15.7 DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL  

15.7.1. Caso a CONCORRENTE seja empresa estrangeira, deverá apresentar documentos 

compatíveis com aqueles exigidos nos itens 15.1 a 15.6, além de:  

a) declaração de que os documentos por ela apresentados são compatíveis com os 

exigidos pelo Edital, e, quando for o caso, de que não há documento equivalente 

no seu país de origem.  

b) A declaração referida no i tem acima poderá ser substituída por documento oficial 

da representação diplomática do país de origem da CONCORRENTE no Brasil, 

consignando as informações sobre a compatibilidade com os documentos exigidos 

pelo EDITAL.  

c) procuração outorgada ao representante legal no Brasil, com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa e judicialmente por seus atos;  

d) declaração de que, para participar da presente CONCORRÊNCIA, submeter-se-á 

à legislação da República Federativa do Brasil e de que renuncia ao direito de 

realizar eventual reclamação por via diplomática, conforme modelo Anexo.  

 

15.7.2. Caso a CONCORRENTE seja fundo de investimento, deverá apresentar, além dos 

documentos referidos nos itens 15.1 a 15.6:  

a. ato constitutivo com última alteração arquivada perante órgão competente;  

b. prova de contratação de gestor, se houver, bem como de eleição do 

administrador em exercício;  

c. comprovante de registro do fundo de investimento na Comissão de 

Valores Mobiliários;  

d. regulamento do fundo de investimento (e suas posteriores alterações, se 

houver);  

e. comprovante de registro do regulamento do fundo de investimento perante 

o Registro de Títulos e Documentos competente;  

f. comprovação de que o fundo de investimento encontra-se devidamente 

autorizado pela assembleia de cotistas a participar da CONCORRÊNCIA 

e que o seu administrador pode representá-lo em todos os atos e para todos 

os efeitos da CONCORRÊNCIA, assumindo em nome do fundo de 

investimentos todas as obrigações e direitos que decorrem da 

CONCORRÊNCIA;  
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g. comprovante de qualificação do administrador e, se houver, do gestor do 

fundo de investimento, perante a Comissão de Valores Mobiliários; e  

h. certidão negativa de falência da administradora e gestora do fundo, 

expedida pelo cartório(s) de distribuição da sede das mesmas, com data de 

até 30 (trinta) dias corridos anteriores à data para recebimento dos 

envelopes.  

 

16 - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO  

16.1. DA ABERTURA DOS ENVELOPES  

A. No dia, hora e local estabelecidos neste EDITAL, a COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO instalará a sessão pública para o recebimento dos ENVELOPES 1 e 2, 

obedecendo à seguinte ordem de trabalho:  

1. recebimento dos envelopes e de cada LICITANTE;  

2. credenciamento dos representantes de cada LICITANTE, na forma do item 13 deste 

EDITAL; 

3. rubrica, por pelo menos um dos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO e por pelo menos um dos representantes credenciados dos LICITANTES, 

do ENVELOPE 2 apresentados, ainda lacrados, e que ficarão sob a responsabilidade da 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO;  

4. abertura do ENVELOPE 1 de cada um dos LICITANTES.  

 

16.2. DA ABERTURA E ANÁLISE DO ENVELOPE 1 – PROPOSTA 

COMERCIAL  

16.2.1. Para a fase de abertura e análise da PROPOSTA COMERCIAL será 

imprescindível que os LICITANTES tenham apresentado GARANTIA DE PROPOSTA 

válida.  

16.2.2. Aberto o ENVELOPE 1, os documentos deles integrantes serão rubricados por 

pelo menos um dos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e por pelo 

menos um dos representantes credenciados de cada um dos LICITANTES presentes.  

16.2.3. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO analisará os documentos 

relacionados e decidirá sobre as PROPOSTAS COMERCIAIS com a respectiva ordem 

de classificação de imediato, na mesma sessão, ou a suspenderá, divulgando o resultado 

por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.  
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16.2.4. Para fins da avaliação e de seleção da PROPOSTA COMERCIAL dos 

LICITANTES, será considerada a PARCELA FIXA DA OUTORGA a ser paga ao 

PODER CONCEDENTE, observados os parâmetros e condições definidos neste 

EDITAL e nos seus ANEXOS. 

16.2.5. Havendo necessidade, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá, a seu 

exclusivo critério, promover diligências ou solicitar esclarecimentos sobre as informações 

e dados trazidos pelos LICITANTES nas PROPOSTAS COMERCIAIS, inclusive para 

confirmar, se for o caso, a sua exequibilidade, ocasião em que poderá ser solicitada a 

apresentação das composições e respectivas justificativas técnicas que comprovem que 

as premissas, insumos, custos, despesas e demais elementos utilizados na composição dos 

valores apresentados, verificando se são compatíveis com a execução do OBJETO do 

CONTRATO e com os parâmetros deste EDITAL.  

16.2.6. Será desclassificado o LICITANTE:  

a. que não apresentar os documentos exigidos para o ENVELOPE 1 de 

acordo com as formas, as diretrizes, as exigências e as condições 

estabelecidas neste EDITAL e em seus ANEXOS, em especial no 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

COMERCIAL constante do ANEXO VII;   

b. cujos documentos não estiverem assinados por pessoa habilitada para 

tanto;  

c. cuja PROPOSTA COMERCIAL não estiver redigida em língua 

portuguesa;  

d. cuja PROPOSTA COMERCIAL não estiver totalmente expressa em reais 

(R$);  

e. cuja PROPOSTA COMERCIAL apresentar preço ou vantagem baseada 

nas PROPOSTAS COMERCIAIS dos demais LICITANTES; e  

f. cujas PROPOSTAS apresentaram emendas, ressalvas ou vícios, ou que 

omitirem quaisquer itens exigidos neste EDITAL ou na legislação 

pertinente.  

g. Cuja PROPOSTA COMERCIAL não ofereça a PARCELA FIXA DA 

OUTORGA a ser paga ao poder concedente, observados os parâmetros e 

condições definidos neste EDITAL e nos seus ANEXOS. 

16.2.7. Será classificado e terá o ENVELOPE 2, contendo os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO e a GARANTIA DE PROPOSTA, aberto, o LICITANTE classificado 

em primeiro lugar na fase anterior, nos termos deste EDITAL. 
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16.2.8. Os demais LICITANTES serão classificados pela ordem decrescente do valor da 

PARCELA FIXA DA OUTORGA a ser paga ao poder concedente, observados os 

parâmetros e condições definidos neste EDITAL e nos seus ANEXOS.  

16.2.9. Em caso de empate, relativamente aos valores apresentados pelos LICITANTES, 

serão adotadas as regras de preferência aplicáveis, em conformidade com o disposto no 

art. 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

16.2.10. Da decisão da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO relativamente ao 

julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS caberá recurso, nos termos do item 17 do 

EDITAL.  

16.2.11. Havendo a renúncia expressa dos LICITANTES ao direito de recorrer, ou 

decorrido o prazo para a interposição de eventuais recursos sem manifestação, ou, ainda, 

julgados os recursos porventura interpostos, nos termos do item 17, a COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO dará seguimento à abertura do ENVELOPE 2, designando, 

se for o caso, nova data de sessão pública para essa finalidade.  

16.2.12. Da(s) sessão(ões) realizada(s) será(ão) lavrada(s) ata(s) circunstanciada(s), 

registrando-se todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, a(s) qual(is) 

será (ão) ao final assinada(s) pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos 

representantes credenciados dos LICITANTES presentes.  

 

16.3 DA ABERTURA E ANÁLISE DO ENVELOPE 2:  

16.3.1. No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-ão, em sessão pública, a 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e os LICITANTES que desejarem 

comparecer, para a abertura do ENVELOPE 2.  

16.3.2. Aberto o ENVELOPE 2, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, inclusive a 

GARANTIA DE PROPOSTA, serão rubricados por pelo menos um dos membros da 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e por pelo menos um dos representantes 

credenciados de cada um dos LICITANTES presentes que assim o desejarem.  

16.3.3. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO analisará os documentos e 

divulgará, se necessário, em data posterior, por meio de publicação no Diário Oficial do 

Estado, o resultado da análise, com as razões que fundamentarem a sua decisão.  

16.3.4. Havendo necessidade, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá, a seu 

exclusivo critério, promover diligências ou solicitar esclarecimentos sobre as informações 

e dados trazidos pelos LICITANTES, inclusive em sessão pública, conforme o disposto 

no item 12 deste EDITAL, inclusive para confirmar, se for o caso, a veracidade dos 

documentos e/ou atestados apresentados.  
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16.3.5. O não atendimento das solicitações feitas pela COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO nos termos do subitem anterior acarretará a inabilitação do LICITANTE. 

F. Somente será habilitado o LICITANTE que satisfizer, integralmente, o disposto sobre 

os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a GARANTIA DE PROPOSTA, e as demais 

exigências fixadas neste EDITAL. 

16.3.6. A inabilitação de qualquer CONSORCIADO ensejará a inabilitação de todo o 

CONSÓRCIO.  

16.3.7. Na hipótese de descumprimento das exigências de qualificação pela 

CONCORRENTE classificada em primeiro lugar, uma vez esgotadas as possibilidades 

de saneamento, esclarecimento ou diligência, a vencedora será a CONCORRENTE que, 

de acordo com a ordem de classificação econômica, atenda a essas exigências. 

16.3.8. Na hipótese de descumprimento das exigências de qualificação da primeira 

classificada, abrir-se-ão, se for o caso, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das 

demais CONCORRENTES, seguindo a ordem de classificação.  

16.3.9. Da decisão da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO relativamente à análise 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, da GARANTIA DE PROPOSTA e da 

PROPOSTA TÉCNICA caberá recurso, nos termos do item 17 do EDITAL.  

16.3.10. Da(s) sessão(ões) realizada(s) será(ão) lavrada(s) ata(s) circunstanciada(s), 

registrando-se todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, a qual será ao 

final assinada pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos representantes 

credenciados dos LICITANTES presentes.  

 

17 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

17.1. As LICITANTES poderão recorrer da(s) decisão(ões) sobre: 

17.1.1. aceitação ou não da GARANTIA DE PROPOSTA;  

17.1.2. a análise e classificação da PROPOSTA COMERCIAL;  

17.1.3. a habilitação ou inabilitação de LICITANTE;  

17.1.4. a aplicação das sanções e penalidades previstas no EDITAL; e  

17.1.5. a anulação ou revogação da LICITAÇÃO.  

17.2. O recurso deverá ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da 

intimação do ato, seja durante a sessão pública, seja, conforme o caso, após a publicação 

da decisão no Diário Oficial do Estado.  
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17.3. Para qualquer recurso, a contagem do prazo se iniciará no primeiro dia útil seguinte 

ao da respectiva intimação, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.  

17.4. O recurso será dirigido ao Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, 

mediante protocolo na sede da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de 

Sergipe – AGRESE, observado o horário entre as 10h e às 17h, com a seguinte 

identificação: 

17.4.1. A interposição de recurso será comunicada aos demais LICITANTES, que 

poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato, 

mediante protocolo na sede da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de 

Sergipe – AGRESE, observado o horário entre as 10h e às 17h.  

17.5. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá reconsiderar sua decisão, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, ou fazê-lo subir à 

autoridade superior, devidamente informado, para deferimento ou indeferimento, 

observado, também para esse caso, o prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

17.6. Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:  

17.6.1. ser devidamente fundamentados;  

17.6.2. ser assinados por representante legal ou procurador com poderes suficientes; e  

17.6.3. ser protocolados exclusivamente por escrito, no suporte físico em papel, com as 

folhas devidamente rubricadas e assinados por seu subscritor, no original, junto à 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, nos dias úteis, entre o horário de 8h até 13h.  

17.7. Os recursos interpostos fora do prazo e horário ou em local diferente do indicado 

não serão conhecidos.  

17.8. Não será admitida a apresentação de documentos ou informações que já deveriam 

ter sido apresentados nos ENVELOPES cuja omissão não tenha sido regularmente 

suprida na forma estabelecida neste EDITAL.  

17.9. Os recursos contra os atos decisórios indicados no subitem 17.1 não terão efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de 

interesse público, atribuir-lhes eficácia suspensiva.  

17.10. O resultado do recurso será publicado no Diário Oficial do Estado.  

17.11. O acolhimento do recurso interposto importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  
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18 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

18.1. O resultado da LICITAÇÃO será submetido pela COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO à autoridade competente para homologação.  

18.2. O PODER CONCEDENTE adjudicará o objeto da LICITAÇÃO, após 

homologação, e convocará, mediante publicação no Diário Oficial do Estado, a 

ADJUDICATÁRIA para assinatura do CONTRATO, no prazo de até 60 (sessenta) dias 

contados da data da mencionada publicação.  

18.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado se solicitado durante o 

seu transcurso pela ADJUDICATÁRIA e desde que decorra de motivo devidamente 

justificado, sendo admitida, ainda, a prorrogação por determinação do PODER 

CONCEDENTE.  

18.4. Deixando a ADJUDICATÁRIA de assinar o CONTRATO no prazo fixado, poderá 

o PODER CONCEDENTE, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas e da 

execução da GARANTIA DE PROPOSTA, convocar os LICITANTES remanescentes 

na respectiva ordem de classificação, os quais deverão comprovar, para fins da 

ADJUDICAÇÃO, a existência ou constituição de GARANTIA DE PROPOSTA, nos 

termos deste EDITAL.  

18.5. Na hipótese do subitem anterior e em virtude de fatos supervenientes, o PODER 

CONCEDENTE poderá revogar a licitação, mediante decisão devidamente justificada. 

 

19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

19.1. A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o CONTRATO dentro do prazo 

estabelecido pelo PODER CONCEDENTE, ou o não atendimento das condições 

precedentes para a assinatura do CONTRATO nos termos e prazos previstos no presente 

EDITAL, permitirá a aplicação das seguintes sanções:  

A. multa correspondente ao valor da GARANTIA DE PROPOSTA, que poderá ser 

executada por meio da GARANTIA DE PROPOSTA;  

B. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses;  

C. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 

anterior.  
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19.2. A sanção prevista na letra “a” do subitem acima poderá ser aplicada 

cumulativamente com uma das demais penalidades discriminadas no mesmo subitem, 

tendo-se por base a gravidade da infração e os parâmetros de razoabilidade e 

proporcionalidade a serem observados em cada caso, assegurada a ampla defesa e o 

contraditório à ADJUDICATÁRIA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação do ato, e de 10 (dez) dias, para a hipótese de aplicação da declaração de 

inidoneidade. 

19.3. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 

e a sanção de declaração de inidoneidade também poderão ser aplicadas àqueles que 

fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal e àqueles que não mantiverem a sua 

PROPOSTA COMERCIAL.  

19.4. O LICITANTE que tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o PODER  

CONCEDENTE em virtude de atos ilícitos praticados, estará sujeito à aplicação das 

sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da execução da 

GARANTIA DE PROPOSTA, com respaldo no art. 88 da Lei Federal nº 8.666/93, 

garantido o direito prévio ao contraditório e a ampla defesa.  

 

20 - DAS CONDIÇÕES PRECEDENTES À ASSINATURA DO CONTRATO  

20.1. Para a assinatura do CONTRATO, o ADJUDICATÁRIO deverá constituir uma 

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, nos termos deste EDITAL e do 

CONTRATO.  

20.2 Caso o ADJUDICATÁRIO seja LICITANTE individual, deverá criar subsidiária 

integral para atender ao disposto no subitem precedente, assumindo responsabilidade 

solidária em relação à subsidiária integral.  

20.3. Em até 05 (cinco) dias úteis antes da data prevista para assinatura do CONTRATO, 

o ADJUDICATÁRIO deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE os documentos que 

comprovem ter constituído a SPE, apresentando a correspondente certidão emitida pela 

Junta Comercial do Estado de Sergipe e a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ), assim como a estrutura societária e de gestão da SPE.  

20.4. Caso o ADJUDICATÁRIO, ou a empresa do CONSÓRCIO ADJUCATÁRIO, for 

empresa ou sociedade estrangeira, deverá, no mesmo prazo estipulado no subitem 

anterior, demonstrar que possui autorização para funcionamento no país ou equivalente, 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a sua atividade assim o exigir.  
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20.5. No mesmo prazo estipulado no subitem 20.3, o ADJUDICATÁRIO deverá, junto 

ao PODER CONCEDENTE:  

A. comprovar que prestou a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos 

termos do ANEXO XVII – MINUTA DO CONTRATO;  

B. comprovar que ressarciu os responsáveis pela elaboração dos estudos aproveitados no 

montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);  

C. comprovar que efetuou o pagamento da PARCELA FIXA DA OUTORGA;  

D. comprovar que a ADJUDICIATÁRIA, ou todos os integrantes do respectivo 

CONSÓRCIO vencedor, possui os documentos de regularidade fiscal e trabalhista 

exigidos no subitem 15.4, devidamente atualizados na ocasião da contratação;  

E. os documentos mencionados nos subitens anteriores deverão ser apresentados em 

cópias ou no original, com prazo de validade em vigor na data da apresentação, sendo 

retidos para oportuna juntada no processo administrativo da contratação; e,  

F. preenchidas todas as condições precedentes exigidas, será providenciada a assinatura 

do CONTRATO e a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado. 

 

21 - DO CONTRATO  

21.1. O CONTRATO obedecerá aos termos da minuta constante do ANEXO XVII – 

MINUTA DO CONTRATO deste EDITAL.  

21.2. A legislação brasileira aplicável será aquela em vigor na data dos atos ou fatos que 

vierem a ocorrer.  

22 - DA CONCESSIONÁRIA  

22.1. A CONCESSIONÁRIA será uma SPE nos termos das leis brasileiras, tendo por 

objeto a exploração do OBJETO da CONCESSÃO.  

22.2. A integralização do capital social da SPE deverá cumprir os valores mínimos 

previstos no CONTRATO.  

22.3. O estatuto social da CONCESSIONÁRIA deverá contemplar cláusula que vede 

alteração de seu objeto social sem prévia e expressa anuência, por escrito, do PODER 

CONCEDENTE.  

22.4. O exercício social da CONCESSIONÁRIA e o exercício financeiro do 

CONTRATO coincidirão com o ano civil.  

22.5. A CONCESSIONÁRIA estará vinculada, durante todo o prazo da CONCESSÃO, 

ao disposto no CONTRATO, no EDITAL, na documentação por ela apresentada, em 
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especial a PROPOSTA COMERCIAL, e aos respectivos documentos contratuais, bem 

como à legislação municipal, estadual e federal.  

 

23 - DISPOSIÇÕES FINAIS  

23.1. Os LICITANTES interessados devem ter pleno conhecimento dos elementos 

constantes deste EDITAL, bem como de todas as condições gerais e peculiares do 

OBJETO a ser contratado, não podendo invocar nenhum desconhecimento como 

elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do 

CONTRATO.  

23.2. Os LICITANTES são responsáveis pela veracidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta LICITAÇÃO.  

23.3. O PODER CONCEDENTE poderá revogar ou anular esta LICITAÇÃO nos termos 

do art. 49 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

23.4. O LICITANTE arcará com todos os custos relacionados com a preparação e 

apresentação de sua documentação e PROPOSTA COMERCIAL, não se 

responsabilizando o PODER CONCEDENTE, em qualquer hipótese, por tais custos, 

quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na LICITAÇÃO ou os resultados desta.  

23.5. Os prazos estabelecidos em dias, neste EDITAL e seus ANEXOS, contar-se-ão em 

dias corridos, salvo se expressamente feita referência a dias úteis, devendo-se excluir o 

primeiro dia e incluir-se o último.  

23.6. Salvo disposição em contrário, só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se o termo inicial e o final para o 

primeiro dia útil subsequente, nos casos em que a data de início ou de vencimento do 

prazo coincidir com dia em que não houver expediente.  

23.7. Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, 

que deverá interpretar as regras previstas neste EDITAL e basear suas decisões segundo 

as normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública.  

23.8. Os interessados são responsáveis pelo exame de todas as instruções, condições, 

exigências, leis, decretos, normas, especificações e regulamentações aplicáveis à 

CONCORRÊNCIA e à CONCESSÃO.  

23.9. O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, adiar as etapas da 

CONCORRÊNCIA, nos termos da legislação aplicável, sem que caiba às 

CONCORRENTES direito à indenização. 

Local, Data 
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AUTORIDADE COMPETENTE  
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ANEXO I- DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES 

 

ADJUDICAÇÃO: é o ato formal através do qual a autoridade competente do PODER 

CONCEDENTE conferirá ao LICITANTE vencedor, o objeto da LICITAÇÃO;  

ADJUDICATÁRIA: LICITANTE à qual foi adjudicado o OBJETO da LICITAÇÃO; 

ANEXOS: os documentos que integram o presente EDITAL;  

ÁREA LOCÁVEL: Somatório da área privativa disponível para aluguel, inserida as 

espessuras das paredes internas e externas e o rateio de áreas comuns e excluídas as 

escadas, fosso de elevador, áreas técnicas (áreas para equipamentos e serviços) e área 

destinada ao estacionamento externo. 

 

ÁREA DA CONCESSÃO: área a ser concedida para execução do OBJETO da 

CONCESSÃO que abriga o Centro de Convenções; 

BENS REVERSÍVEIS: bens indispensáveis à continuidade dos serviços relacionados ao 

OBJETO da CONCESSÃO, os quais serão revertidos ao PODER CONCEDENTE 

ao término do CONTRATO, conforme previsão contratual; 

BENS VINCULADOS À CONCESSÃO: bens, integrantes ou não do patrimônio da 

CONCESSIONÁRIA, necessários à implantação e execução adequada e contínua 

do OBJETO contratado, nos termos do CONTRATO; 

CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR: eventos imprevisíveis e inevitáveis que 

resultem em onerosidade comprovadamente excessiva para quaisquer das PARTES 

ou inviabilizem inequivocamente a continuidade da CONCESSÃO. CASO 

FORTUITO é toda situação decorrente de fato alheio à vontade das PARTES, 

porém, proveniente de fatos humanos. FORÇA MAIOR é toda situação decorrente 

de fato alheio à vontade das PARTES, previsíveis ou imprevisíveis, porém, 

inevitável e decorrente de atos da natureza;  

CENTRO DE CONVENÇÕES: estrutura na qual se insere o OBJETO da 

CONCESSÃO;  

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO: comissão instituída pela Portaria [●], a 

qual será responsável por receber, examinar e julgar todos os documentos e 

conduzir os procedimentos afeitos à LICITAÇÃO;  

COMITÊ DE GOVERNANÇA DO CENTRO DE CONVENÇÕES: órgão composto 

por um representante do PODER CONCEDENTE, um representante da 
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CONCESSIONÁRIA, com objetivo precípuo de aprovar o REGULAMENTO e 

suas possíveis alterações. 

CONCESSÃO: concessão onerosa de uso de bem público para a realização do OBJETO, 

outorgada à CONCESSIONÁRIA pelo prazo e condições previstos no 

CONTRATO; 

CONCESSIONÁRIA: Sociedade de Propósito Específico – SPE, constituída de acordo 

com o disposto neste EDITAL e no CONTRATO e sob as leis brasileiras, com o 

fim exclusivo de execução do OBJETO da CONCESSÃO; 

CONSORCIADO: pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, instituição financeira, 

entidade de previdência complementar ou fundo de investimento integrante de 

CONSÓRCIO; 

CONSÓRCIO: reunião de duas ou mais pessoas jurídicas e/ou fundos, segundo os 

termos do art. 33, da Lei nº 8.666/1993 e arts. 278 e 279, da Lei nº 6.404/1976, para 

o fim específico de participar da licitação objeto deste EDITAL;  

CONTRATO: instrumento jurídico a ser firmado entre as PARTES, que regula os termos 

da CONCESSÃO, conforme o ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO;  

CONTROLADA: qualquer sociedade, fundo ou pessoa jurídica cujo CONTROLE é 

exercido por outra pessoa, física ou jurídica, ou fundo de investimento;  

CONTROLADORA: qualquer pessoa, natural ou jurídica, ou fundo de investimento que 

exerça CONTROLE sobre outra pessoa jurídica ou fundo de investimento; 

CONTROLE: o poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de 

voto ou sob controle comum para, isolada ou conjuntamente:  

(i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos 

votos nas deliberações sociais e eleger a maioria dos administradores ou 

gestores de outra pessoa jurídica, fundo de investimento ou entidades de 

previdência complementar, conforme o caso; e/ou  

(ii) efetivamente dirigir as atividades e orientar o funcionamento de órgãos de 

outra pessoa jurídica, fundo de investimento ou entidade de previdência 

complementar;  

DATA DA ORDEM DE INÍCIO: data a partir da qual serão iniciados os serviços 

OBJETO do CONTRATO, conforme ordem a ser exarada por escrito pelo PODER 

CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA; 

DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: data correspondente ao dia [●], entre [●] 

horas e [●] horas da manhã, quando deverão ser entregues, na Agência Reguladora 
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de Serviços Públicos do Estado de Sergipe –  AGRESE, todos os documentos 

necessários à participação na LICITAÇÃO;  

DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: data de publicação do extrato do 

CONTRATO no Diário Oficial do Estado;  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: conjunto de documentos arrolados no presente 

EDITAL, destinados a comprovar, dentre outros, a habilitação jurídica, a 

regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação econômico-financeira e a 

capacidade técnico-operacional dos LICITANTES;  

EDITAL: este Edital nº [●] /2019, que contém o conjunto de regras e condições 

necessárias à orientação da LICITAÇÃO;  

ENVELOPE 1 : invólucro contendo a PROPOSTA COMERCIAL;  

ENVELOPE 2 : invólucro contendo a DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;  

FONTES DE RECEITAS: fontes de receitas, inclusive as fontes complementares, 

acessórias ou de projetos associados, percebidas pela CONCESSIONÁRIA em 

razão da exploração do OBJETO, conforme o CONTRATO; 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: a garantia do fiel cumprimento das 

obrigações da CONCESSIONÁRIA, a ser mantida em favor do PODER 

CONCEDENTE nos termos do CONTRATO;  

GARANTIA DE PROPOSTA: garantia pecuniária prestada pelos LICITANTES que 

poderá ser executada pelo PODER CONCEDENTE, nos termos do Edital;  

HOMOLOGAÇÃO: ato pelo qual a autoridade competente, após verificar a 

regularidade dos atos praticados, ratifica o resultado da LICITAÇÃO;  

ÍNDICE DE DESEMPENHO: número calculado entre 0 (zero) e 5 (cinco), em função 

do desempenho da CONCESSIONÁRIA na execução dos serviços OBJETO do 

CONTRATO, medido conforme os indicadores de desempenho do ANEXO 

XVIII– SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO;  

LEI DE LICITAÇÕES: é a Lei nº 8.666, de 21 de j unho de 1993, que regulamenta o 

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

LICITAÇÃO: a Concorrência Pública nº [●];  

LICITANTE: qualquer pessoa jurídica, fundo de investimento ou CONSÓRCIO 

participante da LICITAÇÃO;  

OBJETO: concessão onerosa de uso para gestão, ampliação, modernização e 

manutenção da CENTRO DE CONVENÇÕES DE SERGIPE;  
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ORDEM DE INÍCIO: documento emitido pelo PODER CONCEDENTE 

posteriormente à assinatura do CONTRATO, que estabelece o início da prestação 

dos serviços OBJETO deste CONTRATO;  

OUTORGA: valor, fixo ou variável, a ser pago pela CONCESSIONÁRIA ao PODER 

CONCEDENTE, nos termos do disposto no EDITAL e CONTRATO;  

PARCELA FIXA DA OUTORGA: Valor indicado na PROPOSTA COMERCIAL que 

a CONCESSIONÁRIA pagará ao PODER CONCEDENTE em razão da outorga da 

CONCESSÃO e que definirá a seleção da proposta mais vantajosa oferecida na licitação.  

PARCELA VARIÁVEL DA OUTORGA: Valor anual variável a ser pago pela 

CONCESSIONÁRIA em razão da outorga da CONCESSÃO, apurado mediante 

aplicação do percentual de 3% (três por cento) sobre a RECEITA BRUTA da 

CONCESSIONÁRIA, a partir do sexto ano do CONTRATO e nos termos nele 

estabelecido; 

PLANO DE INTERVENÇÃO: plano contendo as intervenções relativas aos 

investimentos mínimos a serem executados no CENTRO DE CONVENÇÕES, para 

execução do OBJETO da CONCESSÃO a ser elaborado pela 

CONCESSIONÁRIA, a partir das diretrizes estabelecidas no ANEXO XIX – 

CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA;  

PLANO OPERACIONAL ou PLANO DE OPERAÇÃO: plano contendo os serviços 

e atividades mínimas relativas à operação do CENTRO DE CONVENÇÕES para 

execução do OBJETO da CONCESSÃO a ser elaborado pela 

CONCESSIONÁRIA, a partir das diretrizes estabelecidas no ANEXO XIX – – 

CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA. 

PODER CONCEDENTE: o ESTADO DE SERGIPE; 

PROPOSTA COMERCIAL: proposta financeira, apresentada pelos LICITANTES, 

observado o modelo disposto no ANEXO VII- MODELO DE CARTA DE 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL e os termos e condições do 

EDITAL, que contém o valor da PARCELA FIXA DA OUTORGA a ser paga ao 

PODER CONCEDENTE pela CONCESSIONÁRIA; 

 

RECEITA BRUTA: Expressão sinônima de faturamento bruto e que se refere a todo e 

qualquer ingresso financeiro que se integra ao patrimônio da CONCESSIONÁRIA 

na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, e resultante 

de sua FONTE DE RECEITAS, excluídos os ingressos destinados ao rateio dos 

encargos comuns. 
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REGULAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES: Regulamento do CENTRO 

DE CONVENÇÕES que dispõe sobre sua operação, o qual será proposto pela 

CONCESSIONÁRIA e aprovado pelo COMITÊ DE GOVERNANÇA DO 

CENTRO DE CONVENÇÕES; 

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO ou SPE: Sociedade de Propósito 

Específico que será constituída pela ADJUDICATÁRIA, de acordo com as leis da 

República Federativa do Brasil, para a execução do OBJETO da CONCESSÃO;  

SUSEP: Superintendência de Seguros Privados, autarquia federal criada pelo Decreto-lei 

nº 73, de 21 de novembro de 1966; 

VALOR DO CONTRATO: valor que corresponde à soma dos valores nominais das 

receitas operacionais brutas, a preço constante, estimadas ao longo da vigência do 

CONTRATO.  
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ANEXO II-  TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMAS DO SEGURO-GARANTIA 

1 - Tomadora: [proponente].  

2 - Segurado: ESTADO DE SERGIPE  

3 - Objeto do Seguro (a constar nas Condições Particulares): garantir a indenização ao 

Segurado, no montante de R$ [●] ([●] reais), no caso de a Tomadora descumprir 

quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do EDITAL, incluindo, mas não se 

limitando, ao caso de vir a ser convocada, na condição de PROPONENTE, para assinar 

o CONTRATO e não o fizer no prazo estabelecido na Concorrência N° [●] ou conforme 

as condições por ela ofertadas, ou, ainda, no caso de a Tomadora desistir da LICITAÇÃO 

disciplinada na Concorrência N° [●], nos termos do EDITAL e seus ANEXOS.  

4 - Instrumento: apólice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente 

constituída e autorizada a operar pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 

observando os termos dos atos normativos da SUSEP e as condições estabelecidas no 

EDITAL.  

5 - Valor da Garantia: a apólice de Seguro-Garantia deverá prever o montante de 

indenização de R$ [●] ([●] reais).  

6 - Prazo: a apólice de Seguro-Garantia deverá ter prazo mínimo de validade mínimo de 

180 (cento e oitenta dias) a partir da DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, 

renovável nas hipóteses previstas no EDITAL.  

7 - Disposições Adicionais: A Apólice de Seguro-Garantia deverá conter as seguintes 

disposições adicionais, nas Condições Particulares: 

a. Declaração da Seguradora de que conhece e aceita todos os termos e condições do 

EDITAL; 

b. Declaração da Seguradora de que efetuará o pagamento dos montantes aqui previstos 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos os 

documentos relacionados pela Seguradora como necessários à caracterização e à 

regulação do sinistro.  

8 - Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste ANEXO terão os 

significados a eles atribuídos no EDITAL.  

 

[proponente]  

[assinatura do(s) representante(s) legal(is), com firma(s) 

reconhecida(s)]  



 

 69 

ANEXO III-  MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA 

 

[local], [●] de [●] de [●]  

À  

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe –  AGRESE  

Avenida Maria Leite, nº 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE – CEP 49.027-190 

 

1 - Pela presente Carta de Fiança, o Banco [●], com sede em [●], inscrito no CNPJ/MF 

sob no [●] (“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-

se perante o PODER CONCEDENTE, como fiador solidário do PROPONENTE [●], com 

sede em [●], inscrito no CNPJ/MF sob no [●] (“Afiançado”), com expressa renúncia aos 

direitos previstos nos arts. 827, 835, 837, 838 e 839, todos da Lei Federal nº 10.406, de 

10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), ao fiel cumprimento de todas as 

obrigações assumidas pelo Afiançado no procedimento licitatório descrito no EDITAL, 

cujos termos, disposições e condições o Banco Fiador declara expressamente conhecer e 

aceitar.  

2 - Obriga-se o Banco Fiador a pagar ao PODER CONCEDENTE o valor total de R$ [●] 

([●] reais) (“Fiança”) no caso de o PROPONENTE descumprir quaisquer de suas 

obrigações decorrentes da Lei ou do EDITAL, incluindo, mas não se limitando, ao caso 

de vir a ser convocado a assinar o CONTRATO de CONCESSÃO não o fizer no prazo 

estabelecido no EDITAL e conforme as condições ofertadas, ou caso o PROPONENTE 

venha a desistir da presente LICITAÇÃO, nos termos do EDITAL.  

3 - Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no âmbito do valor acima identificado, pelos 

prejuízos causados pelo Afiançado, incluindo, mas não se limitando a, as multas aplicadas 

pelo PODER CONCEDENTE relacionadas à LICITAÇÃO disciplinada na Concorrência 

N° [●], comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos de tais prejuízos quando lhe 

forem exigidos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do 

recebimento, pelo Banco Fiador, da notificação escrita encaminhada pelo PODER 

CONCEDENTE, independentemente de autorização ou concordância da Afiançada, ou 

ainda de ordem judicial.  

4 - O Banco Fiador não alegará nenhuma objeção ou oposição do Afiançado para o fim 

de se escusar do cumprimento da obrigação assumida perante o PODER CONCEDENTE, 

nos termos desta Carta de Fiança.  
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5 - Na hipótese de o PODER CONCEDENTE ingressar em juízo para demandar o 

cumprimento da obrigação a que se refere a presente Carta de Fiança, fica o Banco Fiador 

obrigado ao pagamento das despesas arbitrais, judiciais ou extrajudiciais que se fizerem 

necessárias. 

6 - A Fiança vigorará pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta dias), a partir da DATA 

DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, renovável nas hipóteses previstas no EDITAL.  

7 - Os termos que não tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fiança terão 

os significados a eles atribuídos no EDITAL.  

 

 

_______________________________________ 

[assinatura do(s) representante(s) legal(is), com firma(s) 

reconhecida(s)]  

 

Testemunhas:  

 

Nome:  

RG:  

 

Nome:  

RG:  
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ANEXO IV- MODELO DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 

[local], [●] de [●] de [●]  

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe – AGRESE  

Avenida Maria Leite, nº 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE – CEP 49.027-190 

Ref.: CONCORRÊNCIA nº [●]  

Solicitação de Esclarecimentos  

 

Prezados Senhores,  

[Cidadão ou empresa interessada na LICITAÇÃO] vem apresentar a(s) seguinte(s) 

solicitação(ões) de esclarecimento(s) relativa(s) ao EDITAL da Concorrência no [●]:  

Solicitação (ções) de esclarecimento 

Nº DA 

QUESTÃO 

ITEM OU CLÁUSULA ESCLARECIMENTO 

SOLICITADO 

1 

[inserir item do Edital, cláusula do 

Contrato ou item do Anexo ao qual o 

esclarecimento se refere]. 

[escrever, de forma clara e 

objetiva, o esclarecimento 

desejado em forma de pergunta]. 

2 

[inserir item do Edital, cláusula do 

Contrato ou item do Anexo ao qual o 

esclarecimento se refere]. 

[escrever, de forma clara e 

objetiva, o esclarecimento 

desejado em forma de pergunta]. 

3 

[inserir item do Edital, cláusula do 

Contrato ou item do Anexo ao qual o 

esclarecimento se refere]. 

[escrever, de forma clara e 

objetiva, o esclarecimento 

desejado em forma de pergunta]. 

Atenciosamente,  

________________________________________ 

[Assinatura do Cidadão/Interessado]  

Responsável para contato: [●]  

Endereço: [●]  

Telefone: [●]  

E-mail: [●]  

______________________________ 
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ANEXO V-. MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO 

 

[local], [●] de [●] de [●] 

À  

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe –  AGRESE  

Avenida Maria Leite, nº 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE – CEP 49.027-190 

Ref.: CONCORRÊNCIA nº [●]  

Documentos de Habilitação  

 

Prezados Senhores, 

 

1 A [PROPONENTE] (“PROPONENTE”), por seu representante legal abaixo assinado, 

vem apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no âmbito do certame em 

referência, conforme os requisitos definidos no EDITAL.  

2 A PROPONENTE declara expressamente que tem pleno conhecimento dos termos do 

EDITAL em referência e que os aceita integralmente.  

3 A PROPONENTE declara expressamente que atendeu a todos os requisitos e critérios 

para a habilitação e apresentou os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em 

conformidade com o EDITAL.  

4 A Proponente declara, ainda, que os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ora 

apresentados são completos, verdadeiros e corretos em cada detalhe.  

 

________________________________________ 

[proponente]  

[assinatura do(s) representante(s) legal(is), com firma(s) 

reconhecida(s)]  
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ANEXO VI-. DECLARAÇÕES GERAIS 

 

[local], [●] de [●] de [●]  

À  

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe –  AGRESE  

Avenida Maria Leite, nº 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE – CEP 49.027-190 

Ref.: CONCORRÊNCIA nº [●]  

Declarações Gerais  

 

Prezados Senhores,  

Em atendimento ao EDITAL em referência, a [PROPONENTE], por seu(s) 

representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislação aplicável, 

que: 

 a. a declarada ADJUDICATÁRIA, constituirá a SPE para a assinatura do 

CONTRATO, segundo as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil, no Estado 

de Sergipe; 

 b. que o objeto social da SPE a ser constituída se restringirá à execução do 

OBJETO do CONTRATO, o que deverá estar contemplado em seus atos constitutivos; 

 c. que se compromete a integralizar o capital social mínimo da SPE nos termos da 

MINUTA DO CONTRATO anexa ao EDITAL;  

 d. que se compromete a adotar, na SPE, padrões de governança corporativa e de 

contabilidade, e de elaboração de demonstrações financeiras padronizadas, de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira (Lei 

Federal no 6.404/76 e alterações posteriores) e nas Normas Contábeis emitidas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade – CFC. 

 

___________________________________________________________ 

[proponente]  

[assinatura do(s) representante(s) legal(is), com firma(s) reconhecida(s)]  
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ANEXO VII-. MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

COMERCIAL 

 

[local], [●] de [●] de [●] 

À  

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe –  AGRESE  

Avenida Maria Leite, nº 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE – CEP 49.027-190 

Ref.: CONCORRÊNCIA nº [●]  

 

Proposta Comercial  

 

Prezados Senhores, 

  

1 - Atendendo ao EDITAL da Concorrência no [●], apresentamos nossa PROPOSTA 

COMERCIAL para a execução do OBJETO da CONCESSÃO em referência.  

2 - Propomos, a título de PARCELA FIXA DA OUTORGA o valor de R$ 

_______________ (por extenso), nos termos estabelecidos no Edital e Anexo XVII – 

Minuta do Contrato.  

3 - Declaramos, expressamente, que:  

a. manteremos válida esta PROPOSTA COMERCIAL pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, contados da DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS;  

b. concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação 

estabelecidas no EDITAL e seus ANEXOS, inclusive no que diz respeito ao pagamento 

da PARCELA VARIVÁVEL DA OUTORGA;  

c. confirmamos que temos pleno conhecimento da ÁREA DA CONCESSÃO e de todas 

as condições para a sua adequada execução;  

d. assumimos, desde já, a integral responsabilidade pela realização do(s) projeto(s) de 

engenharia e da obra, bem como de todos e quaisquer serviços OBJETO da 

CONCESSÃO, em conformidade com o EDITAL, com o CONTRATO e seus ANEXOS, 

bem como com a legislação aplicável;  
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e. a PROPOSTA COMERCIAL ora apresentada foi elaborada de maneira independente 

pelo PROPONENTE, e seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outra participante potencial 

ou de fato da LICITAÇÃO, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

f. a intenção de apresentar a presente PROPOSTA COMERCIAL não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outra participante potencial ou de fato da LICITAÇÃO, 

por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

g. não tentamos, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outra participante potencial ou de fato da LICITAÇÃO quanto a participar ou não do 

referido certame;  

h. o conteúdo da PROPOSTA COMERCIAL ora apresentada não será, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outra participante 

potencial ou de fato da LICITAÇÃO antes da ADJUDICAÇÃO do objeto da 

CONCESSÃO;  

i. o conteúdo da PROPOSTA COMERCIAL ora apresentada não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 

Governo do Estado de Sergipe antes da abertura oficial das PROPOSTAS 

COMERCIAIS;  

j. cumprimos integralmente todas as obrigações e requisitos contidos no EDITAL.  

 

 

_________________________________________ 

[proponente]  

[assinatura do(s) representante(s) legal(is), com firma(s) 

reconhecida(s)]  
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ANEXO VIII- . MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DE 

ACORDO COM O ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

[local], [●] de [●] de [●]  

À  

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe –  AGRESE  

Avenida Maria Leite, nº 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE – CEP 49.027-190 

Ref.: CONCORRÊNCIA nº [●]  

 

Declaração de Regularidade de acordo com o Art. 7o, XXXIII, da Constituição 

Federal  

 

Prezados Senhores,  

 

A [PROPONENTE], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [●], por seu representante legal 

abaixo assinado, o(a) Sr.(a) [●], portador(a) da Carteira de Identidade n° [●] e do CPF n° 

[●], declara que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, estando em situação regular 

perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7o da Constituição Federal.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, exclusivamente na condição de 

aprendiz [__]. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

___________________________________________________ 

[proponente]  

[assinatura do(s) representante(s) legal(is), com firma(s) 

reconhecida(s)]  
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ANEXO IX. MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

IMPEDIMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

[local], [●] de [●] de [●]  

À  

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe –  AGRESE  

Avenida Maria Leite, nº 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE – CEP 49.027-190 

Ref.: CONCORRÊNCIA nº [●]  

 

Declaração de Ausência de Impedimento para Participação na Licitação  

 

Prezados Senhores,  

 

Em atendimento ao EDITAL em referência, a [PROPONENTE], por seu(s) representante(s) 

legal(is) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislação aplicável, que não está impedida 

de participar de licitações públicas, tampouco que está sujeita a quaisquer dos fatos impeditivos 

constantes do EDITAL e da legislação vigente. 

 

________________________________________________________ 

[proponente]  

[assinatura do(s) representante(s) legal(is), com firma(s) reconhecida(s)]  
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ANEXO X. MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

Pelo presente instrumento de mandato, o [PROPONENTE], [qualificação], doravante 

denominada “Outorgante", nomeia e constitui seu(s) bastante(s) procurador(a) o(a) Sr. 

(Sra) [●], [qualificação], para praticar os seguintes atos na República Federativa do Brasil, 

em Juízo e fora dele: 

 

 a. representar a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou departamentos 

governamentais, sociedades abertas ou fechadas e quaisquer agências governamentais, 

sobretudo o ESTADO DE SERGIPE, para estabelecer e manter entendimentos com 

referidos órgãos públicos, agências ou outras entidades, para assinar atas e documentos, 

receber citação e notificação de qualquer natureza, para requerer e promover consultas, 

para requerer certificados e outros documentos, tomar ciência de decisões, renunciar, 

acordar, transigir e para praticar os atos necessários durante a realização do certame 

licitatório disciplinado no EDITAL da Concorrência nº [●], inclusive para encaminhar 

documentos, solicitar informações, interpor recursos e/ou renunciar ao direito de os 

interpor;  

 b. assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de qualquer 

forma contratar, fazer acordos, dar e receber quitação em nome da Outorgante;  

 c. representar a Outorgante na defesa de seus interesses em Juízo ou 

administrativamente, em qualquer instância e perante qualquer Juízo ou Tribunal, 

inclusive mediante a contratação de advogados, com poderes especiais para confessar, 

transigir, desistir, fazer acordos, dar e receber quitação;  

 d. a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de poderes, 

qualquer dos poderes aqui conferidos, nas condições que julgar ou que julgarem 

apropriadas.  

Esta procuração tem prazo de validade até a assinatura do CONTRATO de CONCESSÃO 

[opcional: desde que esse evento ocorra em até [●] ([●]) mês(es)].  

[local], [●] de [●] de [●].  

____________________________________________ 

[proponente]  

[assinatura do(s) representante(s) legal(is), com firma(s) 

reconhecida(s)]  



 

 79 

 

ANEXO XI. MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRAMENTO E 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA DO ESTADO DE 

SERGIPE 

 

[local], [●] de [●] de [●]  

À  

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe –  AGRESE  

Avenida Maria Leite, nº 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE – CEP 49.027-190 

Ref.: CONCORRÊNCIA nº [●] 

 

Declaração de não cadastramento e inexistência de débitos para com a Fazenda do 

Estado de Sergipe  

 

A empresa [●] inscrita no CNPJ sob no [●], por intermédio de seu representante legal, [●], 

portador(a) da Carteira de Identidade no [●] e inscrito no CPF sob no [●] DECLARA, sob as 

penas da lei, da inexistência de débitos inscritos e não inscritos em seu nome, perante a 

Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe. 

 

______________________________________________________ 

[proponente]  

[assinatura do(s) representante(s) legal(is), com firma(s) reconhecida(s)]  
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ANEXO XII. MODELO DE DECLARAÇÃO NO CASO DE ATESTADO(S) 

EMITIDO(S) EM NOME DE EMPRESA CONTROLADA, CONTROLADORA 

OU DE ENTIDADE(S) SUJEITA(S) AO MESMO CONTROLE 

 

[local], [●] de [●] de [●]  

À  

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe –  AGRESE  

Avenida Maria Leite, nº 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE – CEP 49.027-190 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA nº [●]  

 

Declaração no caso de atestado(s) emitido(s) em nome de empresa controlada, 

controladora ou de entidade(s) sujeita(s) ao mesmo controle  

 

A empresa [●] inscrita no CNPJ sob no [●], por intermédio de seu representante legal, 

[●], portador(a) da Carteira de Identidade no [●] e inscrito no CPF sob no [●] DECLARA 

que o atestado apresentado para fins de atendimento do item [●] do EDITAL da 

Concorrência nº [●] foi emitido em nome de empresa CONTROLADA, 

CONTROLADORA ou de entidade(s) sujeita(s) ao mesmo CONTROLE, a empresa [●] 

inscrita no CNPJ sob no. [●], conforme o organograma abaixo: 

 

 [apresentar o organograma do grupo econômico e respectivas 

relações societárias, demonstrando, por meio de outros 

documentos julgados necessários, efetivamente a vinculação 

entre as empresas]  

 

____________________________________________ 

[proponente]  

[assinatura do(s) representante(s) legal(is), com firma(s) 

reconhecida(s)]  
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ANEXO XIII. DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO À LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA E DE RENÚNCIA DE RECLAMAÇÃO POR VIA 

DIPLOMÁTICA 

  

[local], [●] de [●] de [●]  

À  

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe –  AGRESE  

Avenida Maria Leite, nº 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE – CEP 49.027-190 

Ref.: CONCORRÊNCIA nº [●]  

Em atendimento ao EDITAL nº [●] em referência, a (CONCORRENTE), (qualificação) por 

seus representantes abaixo assinados, declara que, para participar da presente licitação, submeter-

se-á à legislação da República Federativa do Brasil e que, por esta razão, renuncia ao direito de 

realizar eventual reclamação por via diplomática.  

 

__________________________________________________ 

[proponente]  

[assinatura do(s) representante(s) legal(is), com firma(s) reconhecida(s)]  
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ANEXO XIV- DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO 

EDITAL 

 

[local], [●] de [●] de [●]  

À  

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe –  AGRESE  

Avenida Maria Leite, nº 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE – CEP 49.027-190 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA nº [●]  

 

A (CONCORRENTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, declara que 

leu o EDITAL inclusive as manifestações de esclarecimento da COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO que lhe foram anexadas, tendo pleno conhecimento do 

seu conteúdo, objeto desta CONCORRÊNCIA, ao tempo em que informa estar de 

acordo com o mesmo. 

Atenciosamente,  

 

_____________________________________ 

[proponente]  

[assinatura do(s) representante(s) legal(is), com firma(s) 

reconhecida(s)]  

 

 

 

 

 

 



 

 83 

ANEXO XV-. TERMOS INICIAL E FINAL DE ARROLAMENTO E 

TRANSFERÊNCIA DE BENS 

 

TERMO INICIAL DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS 

 

Aos [●] de [●] de [●], pelo presente instrumento, de um lado 

1. Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe – AGRESE, com sede 

na Avenida Marieta Leite, nº 301, Bairro Grageru, Aracaju/SE – CEP 49027-190, neste 

ato representada pelo Secretário, Sr. [●], [qualificação]; e 

2. [CONCESSIONÁRIA], sociedade por ações, com sede em [Município], Estado de [●], 

na [endereço], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, do Ministério da 

Fazenda, sob o n. [●], neste ato representada por [●], os Srs. [●], [●], conforme poderes 

previstos no seu estatuto social, doravante denominada “Concessionária” 

Considerando que: 

• A [CONCESSIONÁRIA] foi constituída, em [●] de [●] de [●], pela [PROPONENTE] 

vencedora da LICITAÇÃO para administração do CENTRO DE CONVENÇÕES – CIC 

(conforme definido no Contrato de Concessão mencionado abaixo), de acordo com 

publicação do Diário Oficial do Estado De Sergipe de [●] de [●] de [●]; 

• O CONTRATO de CONCESSÃO foi celebrado em [●] de [●] de [●], conforme 

publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe de [●] de [●] de [●] (“Contrato de 

Concessão”); e 

• A subcláusula 34.1 do CONTRATO de CONCESSÃO determina a transferência pelo 

PODER CONCEDENTE do imóvel OBJETO DA CONCESSÃO, para administração do 

Centro de Convenções, na data de ASSUNÇÃO. 

O Poder Concedente e a Concessionária, no presente ato, celebram o Termo Inicial de 

Arrolamento e Transferência dos Bens utilizados para a Administração do Centro de 

Convenções – CIC, abaixo arrolados: 

 

___________________________________________________________ 

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe – AGRESE 

 

___________________________________________________________ 

[Concessionária] 
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ANEXO XVI- TERMO FINAL DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE 

BENS 

 

Aos [●] de [●] de [●], pelo presente instrumento, de um lado,  

1. Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe – AGRESE, com sede 

na Avenida Marieta Leite, nº 301, Bairro Grageru, Aracaju/SE – CEP 49027-190, neste 

ato representada pelo Secretário, Sr. [●], [qualificação]; e 

2. [CONCESSIONÁRIA], sociedade por ações, com sede em [Município], Estado de [●], 

na [endereço], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, do Ministério da 

Fazenda, sob o n. [●], neste ato representada por [●], os Srs. [●], [●], conforme poderes 

previstos no seu estatuto social, doravante denominada “Concessionária” 

Considerando que: 

• A [CONCESSIONÁRIA] foi constituída, em [●] de [●] de [●], pela [PROPONENTE] 

vencedora da LICITAÇÃO para Administração do Centro de Convenções – CIC, 

(conforme definido no Contrato de Concessão mencionado abaixo), de acordo com 

publicação do Diário Oficial do Estado de Sergipe de [●] de [●] de [●]; 

• O CONTRATO de CONCESSÃO foi celebrado em [●] de [●] de [●], conforme 

publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe de [●] de [●] de [●] (“Contrato de 

Concessão”); e 

• A subcláusula 34.1 do CONTRATO de CONCESSÃO determina a transferência, pela  

CONCESSIONÁRIA, dos móveis e equipamentos sob a sua posse ao PODER 

CONCEDENTE. 

AGRESE e a CONCESSIONÁRIA, no presente ato, celebram o Termo Final de 

Arrolamento e Transferência dos Bens utilizados para a Administração do Centro de 

Convenções – CIC, abaixo arrolados: 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe – AGRESE 

 

___________________________________________________________ 

[Concessionária] 
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ANEXO XVII-  MINUTA DE CONTRATO 

 

SUMÁRIO 

 

● CAPÍTULO I. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

○ CLÁUSULA 1ª. DAS DEFINIÇÕES  

○ CLÁUSULA 2ª. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO  

○ CLÁUSULA 3ª. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO REGIME JURÍDICO DO 

CONTRATO  

○ CLÁUSULA 4ª. DA INTERPRETAÇÃO  

 

● CAPÍTULO II. DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS  

○ CLÁUSULA 5ª. DO OBJETO  

○ CLÁUSULA 6ª. DA ÁREA DA CONCESSÃO  

○ CLÁUSULA 7ª. DA OPERAÇÃO E DAS INTERVENÇÕES  

○ CLÁUSULA 8ª. DO PRAZO  

 

● CAPÍTULO III. DA CONCESSIONÁRIA  

○ CLÁUSULA 9ª. DAS DECLARAÇÕES  

○ CLÁUSULA 10ª. DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL  

○ CLÁUSULA 11ª. DA TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES 

ESTATUTÁRIAS DA CONCESSIONÁRIA  

 

● CAPÍTULO IV. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

○ CLÁUSULA 12ª. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES  

○ CLÁUSULA 13ª. DAS OBRIGAÇÕES E PROIBIÇÕES DA CONCESSIONÁRIA  

○ CLÁUSULA 14ª. DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE  

○ CLÁUSULA 15ª. DOS DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA  

○ CLÁUSULA 16ª. DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE  
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○ CLÁUSULA 17ª. DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS  

○ CLÁUSULA 18ª. DA GOVERNANÇA DO CIC 

 

● CAPÍTULO V. DOS FINANCIAMENTOS  

○ CLÁUSULA 19ª. DOS FINANCIAMENTOS  

 

● CAPÍTULO VI. DO VALOR DO CONTRATO, DA REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA E DO PAGAMENTO DA OUTORGA  

○ CLÁUSULA 20ª. DO VALOR DO CONTRATO  

○ CLÁUSULA 21ª. DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA  

○ CLÁUSULA 22ª. DO PAGAMENTO DA OUTORGA  

 

● CAPÍTULO VII. DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO 

DO CONTRATO  

○ CLÁUSULA 23ª. DA FISCALIZAÇÃO  

○ CLÁUSULA 24ª. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

○ CLÁUSULA 25ª. ALOCAÇÃO DE RISCOS  

 

● CAPÍTULO VIII. DAS REVISÕES CONTRATUAIS E DO EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO FINANCEIRO  

○ CLÁUSULA 26ª. DAS REVISÕES ORDINÁRIAS  

○ CLÁUSULA 27ª. DAS REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS  

○ CLÁUSULA 28ª. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

○ CLÁUSULA 29ª. DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSIÇÃO DO 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO  

 

● CAPÍTULO IX. DAS GARANTIAS E SEGUROS  

○ CLÁUSULA 30ª. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA 

CONCESSIONÁRIA  
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○ CLÁUSULA 31ª. DA GARANTIA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO 

FINANCIADOR PERANTE A CONCESSIONÁRIA  

○ CLÁUSULA 32ª. DOS SEGUROS  

 

● CÁPITULO X. DO REGIME DE BENS DA CONCESSÃO  

○ CLÁUSULA 33ª. DOS BENS VINCULADOS À CONCESSÃO  

○ CLÁUSULA 34ª. DA REVERSÃO DOS BENS VINCULADOS À CONCESSÃO  

 

● CAPÍTULO XI. DAS SANÇÕES E PENALIDADES APLICÁVEIS ÀS PARTES  

○ CLÁUSULA 35ª. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

○ CLÁUSULA 36ª. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS 

PENALIDADES  

 

● CAPÍTULO XII. DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS  

○ CLÁUSULA 37ª. SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS POR COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO 

○ CLÁUSULA 38ª. SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS POR ARBITRAGEM  

 

● CAPÍTULO XIII. DA INTERVENÇÃO  

○ CLÁUSULA 39ª. A INTERVENÇÃO  

 

● CAPITULO XIV. DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO  

○ CLÁUSULA 40ª. DOS CASOS DE EXTINÇÃO  

○ CLÁUSULA 41ª. DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL  

○ CLÁUSULA 42ª. DA ENCAMPAÇÃO  

○ CLÁUSULA 43ª. DA CADUCIDADE  

○ CLÁUSULA 44ª. DA RESCISÃO CONTRATUAL  

○ CLÁUSULA 45ª. DA ANULAÇÃO DO CONTRATO  

○ CLÁUSULA 46ª. DA FALÊNCIA OU DA EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA  
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● CAPÍTULO XV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

○ CLÁUSULA 47ª. DO ACORDO COMPLETO  

○ CLÁUSULA 48ª. DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES  

○ CLÁUSULA 49ª. DA CONTAGEM DE PRAZOS  

○ CLÁUSULA 50ª. DO EXERCÍCIO DE DIREITOS  

○ CLÁUSULA 51ª. DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDÊNCIA ENTRE AS 

CLÁUSULAS DO CONTRATO  

○ CLÁUSULA 52ª. DO FORO  

 

 

 

 

PREÂMBULO  

 

MINUTA DE CONTRATO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]  

Processo Administrativo: [●]  

 

Pelo presente instrumento:  

 

(a) O ESTADO DE SERGIPE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 

13.128.798/0001-01, por intermédio da Agência Reguladora de Serviços Públicos do 

Estado de Sergipe - AGRESE, integrante da Administração Direta, com sede na Avenida 

Marieta Leite, n° 301, Bairro Grageru – CEP 49.027-190 – Aracaju- SE, neste ato 

representada por seu Secretário Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da 

Carteira de Identidade nº [•], inscrito no CPF/MF sob o n° [•], residente em [•], neste ato 

denominado PODER CONCEDENTE; e  

(b) A empresa [•], com sede na [•], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [•], representada por 

seu presidente [nome e qualificação], portador da Carteira de Identidade nº [•], inscrito 

no CPF/MF sob o nº [•], residente em [•], neste ato denominada CONCESSIONÁRIA; 
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PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA, doravante denominados em conjunto 

como “PARTES” e, individualmente, como “PARTE”, 

 

RESOLVEM celebrar o presente contrato de Concessão Onerosa de Uso para Gestão, 

Modernização e Manutenção do CENTRO DE CONVENÇÕES DE SERGIPE, em 

conformidade com o disposto no EDITAL da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●], com 

a Constituição do Estado de Sergipe, a Lei Estadual nº 6.299 de 19 de dezembro de 2007, 

que institui o Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado de Sergipe – 

PROPPPSE, considerando a resolução n° 004/2019 de 13 de setembro de 2019 do 

Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas de Sergipe, a Lei 

Federal n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004, a Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro 

1995, em especial o seu art. 21, e demais normas que regem a matéria, disciplinando-se 

pelas cláusulas e condições fixadas neste instrumento, conforme a seguir transcritas. 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

CLÁUSULA 1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS ou de qualquer outro documento 

que deva ser fornecido no âmbito deste, os termos listados a seguir, quando empregados 

no singular ou no plural, em letras maiúsculas, terão os significados constantes desta 

subcláusula: 

A. ADJUDICATÁRIA: participante da LICITAÇÃO à qual foi adjudicado o bem 

OBJETO da LICITAÇÃO; 

B. ANEXOS: os documentos que integram o EDITAL; 

C. ÁREA DA CONCESSÃO: área a ser concedida para execução do OBJETO da 

CONCESSÃO que abriga o CENTRO DE CONVENÇÕES – CIC; 

C.1 ÁREA LOCÁVEL: Somatório da área privativa disponível para aluguel, inserida as 

espessuras das paredes internas e externas e o rateio de áreas comuns e excluídas as 

escadas, fosso de elevador, áreas técnicas (áreas para equipamentos e serviços) e área 

destinada ao estacionamento externo. 

D. BENS REVERSÍVEIS: bens indispensáveis ao OBJETO da CONCESSÃO, os quais 

serão revertidos ao PODER CONCEDENTE ao término do CONTRATO, conforme 

previsto no CONTRATO;  
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E. BENS VINCULADOS À CONCESSÃO: bens, integrantes ou não do patrimônio da 

CONCESSIONÁRIA, necessários à implantação e execução adequada e contínua do 

OBJETO contratado, nos termos do CONTRATO;  

F. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR: eventos imprevisíveis e inevitáveis que 

resultem em onerosidade comprovadamente excessiva para qualquer das PARTES ou que 

inviabilizem inequivocamente a continuidade da CONCESSÃO. CASO FORTUITO é 

toda situação decorrente de fato alheio à vontade das PARTES, porém, proveniente de 

atos humanos ou naturais. FORÇA MAIOR é toda situação decorrente de fato alheio à 

vontade das PARTES, proveniente de atos da natureza; 

G. CENTRO DE CONVENÇÕES DE SERGIPE: estrutura na qual se insere o OBJETO 

da CONCESSÃO;  

H. COMERCIANTES DO CENTRO DE CONVEÇÕES DE SERGIPE: são 

comerciantes e prestadores de serviços, pessoas físicas ou jurídicas, que exercem 

atividades de comércio nas dependências do Centro de Convenções, podendo ser 

subdivididas em atividade principal, dentre outros, e em atividades complementares, que 

podem ser entendidas como restaurantes e lanchonetes, serviços automotivos, agências 

bancárias, representação comercial, serviços diversos; 

I. COMITÊ DE GOVERNANÇA DO CENTRO DE CONVENÇÕES: comitê composto 

por membros do PODER CONCEDENTE, da CONCESSIONÁRIA e de 

COMERCIANTES DO CENTRO DE CONVENÇÕES, visando precipuamente à 

aprovação do REGULAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES.  

J. CONCESSÃO: concessão onerosa de uso de bem público para a realização do 

OBJETO, outorgada à CONCESSIONÁRIA pelo prazo e condições previstos no 

CONTRATO; 

K. CONCESSIONÁRIA: Sociedade de Propósito Específico – SPE, constituída de 

acordo com o disposto neste CONTRATO e sob as leis em vigor, com o fim exclusivo de 

execução do OBJETO da CONCESSÃO;  

L. CONTRATO: este instrumento jurídico, firmado entre as PARTES, que regula os 

termos da CONCESSÃO;  

M. CONTROLADA: qualquer sociedade, fundo ou pessoa jurídica cujo CONTROLE é 

exercido por outra pessoa, física ou jurídica, ou fundo de investimento;  

N. CONTROLADORA: qualquer pessoa, natural ou jurídica, ou fundo de investimento 

que exerça CONTROLE sobre outra pessoa jurídica ou fundo de investimento;  

O. CONTROLE: o poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo 

de voto ou sob controle comum para, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo 

permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberações sociais e 
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eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa jurídica, fundo de 

investimento ou entidades de previdência complementar, conforme o caso; e/ou (ii) 

efetivamente dirigir as atividades e orientar o funcionamento de órgãos de outra pessoa 

jurídica, fundo de investimento ou entidade de previdência complementar;  

P. DATA DA ORDEM DE INÍCIO: data a partir da qual serão iniciados os serviços 

OBJETO do CONTRATO, conforme ordem a ser exarada por escrito pelo PODER 

CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA;  

Q. DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: data de publicação do extrato do 

CONTRATO no Diário Oficial do Estado de Sergipe;  

R. EDITAL: o Edital nº [●]/2019 e seus anexos;  

S. ÍNDICE DE DESEMPENHO: número calculado entre 0 (zero) e 5 (cinco) em função 

do desempenho da CONCESSIONÁRIA, na execução dos serviços OBJETO do 

CONTRATO, medido conforme os indicadores de desempenho do ANEXO XVIII – 

SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO;  

T. FINANCIADOR: toda e qualquer instituição financeira, banco de fomento ou agência 

multilateral de crédito, que conceda financiamento à CONCESSIONÁRIA para a 

execução do OBJETO do CONTRATO;  

U. FINANCIAMENTO: todo e qualquer aporte de valores, eventualmente concedido à 

CONCESSIONÁRIA, na forma de dívida para cumprimento das suas obrigações no 

âmbito do CONTRATO;  

V. FONTES DE RECEITAS: fontes de receitas principais, inclusive as fontes 

complementares, acessórias ou de projetos associados, percebidas pela 

CONCESSIONÁRIA em razão da exploração do OBJETO, conforme o CONTRATO;  

W. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: a garantia do fiel cumprimento das 

obrigações da CONCESSIONÁRIA, a ser mantida em favor do PODER CONCEDENTE 

nos termos deste CONTRATO;  

X. LICITAÇÃO: a Concorrência nº [.];  

Y. OBJETO: concessão onerosa de uso para gestão, ampliação, modernização e 

manutenção do CENTRO DE CONVENÇÕES - CIC; 

Z. ORDEM DE INÍCIO: documento emitido pelo PODER CONCEDENTE 

posteriormente à assinatura do CONTRATO, que estabelece o início da prestação dos 

serviços OBJETO deste CONTRATO;  

AA. OUTORGA: valor, fixo ou variável, a ser pago pela CONCESSIONÁRIA ao 

PODER CONCEDENTE, nos termos do disposto no CONTRATO;  
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AA.1. PARCELA FIXA DA OUTORGA: Valor indicado na PROPOSTA COMERCIAL 

que a CONCESSIONÁRIA pagará ao PODER CONCEDENTE em razão da outorga da 

CONCESSÃO e que definirá a seleção da proposta mais vantajosa oferecida na licitação.  

AA.2. VARIÁVEL DA OUTORGA: Valor anual variável a ser pago pela 

CONCESSIONÁRIA em razão da outorga da CONCESSÃO, apurado mediante 

aplicação do percentual de 3% (três por cento) sobre a RECEITA BRUTA da 

CONCESSIONÁRIA, a partir do sexto ano do CONTRATO e nos termos nele 

estabelecido; 

 

BB. PARTES: PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA;  

CC. PLANO DE INTERVENÇÃO: plano contendo as intervenções relativas aos 

investimentos mínimos a serem executados no CENTRO DE CONVENÇÕES – CIC para 

execução do OBJETO da CONCESSÃO a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA, a 

partir das diretrizes estabelecidas no ANEXO XIX – – CADERNO DE ENCARGOS DA 

CONCESSIONÁRIA; 

DD. PLANO OPERACIONAL ou PLANO DE OPERAÇÃO: plano contendo os serviços 

e atividades mínimas relativas à operação do CENTRO DE CONVENÇÕES – CIC para 

execução do OBJETO da CONCESSÃO a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA, a 

partir das diretrizes estabelecidas no ANEXO XIX – – CADERNO DE ENCARGOS DA 

CONCESSIONÁRIA; 

EE. PODER CONCEDENTE: o ESTADO DE SERGIPE, por intermédio da Agência 

Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE; 

FF. PROPOSTA COMERCIAL: Proposta financeira apresentada pela 

ADJUDICATÁRIA, observado o modelo disposto no ANEXO VII- MODELO DE 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL e os termos e condições 

do EDITAL, que contém o valor da PARCELA FIXA DA OUTORGA a ser paga ao 

PODER CONCEDENTE pela CONCESSIONÁRIA; 

GG. RECEITA BRUTA: Expressão sinônima de faturamento bruto e que se refere a todo 

e qualquer ingresso financeiro que se integra ao patrimônio da CONCESSIONÁRIA, na 

condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições e resultante de sua 

FONTE DE RECEITAS, excluídos os ingressos destinados ao rateio dos encargos 

comuns.  

HH. REGULAMENTO ou REGULAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES: 

Regulamento do Centro de convenções que dispõe sobre sua operação, o qual será 

proposto pela CONCESSIONÁRIA e aprovado pelo COMITÊ DE GOVERNANÇA DO 

CENTRO DE CONVENÇÕES;  
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II. AGRESE: Agencia Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe;  

JJ. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO ou SPE: Sociedade de Propósito 

Específico que será constituída pela ADJUDICATÁRIA, de acordo com as leis da 

República Federativa do Brasil, para a execução do OBJETO da CONCESSÃO;  

KK. SUSEP: Superintendência de Seguros Privados, autarquia federal criada pelo 

Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966;  

LL. USUÁRIOS: são os clientes do Centro de Convenções, assim entendidos tanto os 

COMERCIANTES DO CENTRO DE CONVENÇÕES, quanto os consumidores de bens 

e serviços ofertados nas dependências do Centro de Convenções;  

MM. VALOR DO CONTRATO: valor que corresponde à soma dos valores nominais das 

receitas operacionais brutas, estimadas ao longo da vigência do CONTRATO, 

correspondente a R$ 00.000.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxreais).  

 

CLÁUSULA 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO  

2.1. Integram o presente contrato, como partes indissociáveis, os seguintes 

DOCUMENTOS:  

A. EDITAL E SEUS ANEXOS;  

B. PROPOSTA COMERCIAL DA CONCESSIONÁRIA;  

C. PLANO DE NEGÓCIOS DA CONCESSIONÁRIA;  

D. ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONÁRIA.  

2.2. O Plano de Negócios da CONCESSIONÁRIA deverá ser apresentado no prazo de 

até 30 (trinta) dias, a contar da DATA DA ORDEM DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS. 

 

CLÁUSULA 3 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO REGIME JURÍDICO DO 

CONTRATO  

3.1. A CONCESSÃO está sujeita às disposições do presente CONTRATO e de seus 

ANEXOS, às leis vigentes no Brasil – com expressa renúncia à aplicação de qualquer 

outra –, e aos preceitos de direito público, sendo-lhe aplicáveis, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.  

3.2. A CONCESSÃO será regida: 

A. pela Constituição Federal de 1988;  
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B. pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

C. pela Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 

D. pela Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995; 

E. pela Lei Federal nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto 

nº 8.428, de 02 de abril de 2015; 

F. pela Constituição do Estado de Sergipe; 

G. pela Lei Estadual nº 3.800, de 26 de dezembro de 1996; 

H. pela Lei Estadual nº 6.299 de 19 de dezembro de 2007; 

F. por outras normas legais, técnicas e instruções normativas pertinentes. 

3.3 Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, as referências às normas aplicáveis no 

Brasil deverão também ser compreendidas como referências à legislação que as substitua, 

complemente ou modifique.  

 

CLÁUSULA 4 - DA INTERPRETAÇÃO  

4.1. Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição deste CONTRATO, 

deverão ser consideradas as cláusulas contratuais e, depois, as disposições dos ANEXOS 

que nele se consideram integrados, conforme indicado na CLÁUSULA 2ª. 

4.2. Nos casos de divergência entre as disposições deste CONTRATO e as disposições 

dos ANEXOS que integram o Edital, prevalecerão as disposições deste CONTRATO. 

4.3. No caso de divergência entre os ANEXOS, prevalecerão aqueles emitidos pelo 

CONCEDENTE. 

4.4. Nos casos de divergência entre ANEXOS posteriormente agregados ao 

CONTRATO, prevalecerá aquele de data mais recente.  

4.5. As referências a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir 

eventuais alterações e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.  

 

CAPÍTULO II - DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS  

CLÁUSULA 5 - DO OBJETO  

5.1. O objeto da presente LICITAÇÃO é a concessão onerosa de uso de bem público para 

a realização dos serviços de gestão, modernização e manutenção do CENTRO DE 

CONVENÇÕES – CIC, nos termos deste CONTRATO.  
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5.2. A execução do OBJETO envolverá o cumprimento das obrigações e atividades 

previstas neste CONTRATO, em especial: 

A. a realização do PLANO DE INTERVENÇÃO, visando a ampliação e modernização 

do CENTRO DE CONVENÇÕES – CIC, elaborado a partir das diretrizes estabelecidas 

no ANEXO XIX  – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA;  

B. a gestão, operação e manutenção do CENTRO DE CONVENÇÕES – CIC, 

compreendendo os serviços referentes ao provimento de infraestrutura de apoio à 

comercialização e distribuição de produtos nele comercializados, observado o disposto 

no PLANO DE OPERAÇÃO e REGULAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES 

(ambos elaborados a partir das diretrizes estabelecidas no ANEXO IV – CADERNO DE 

ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA e ainda o disposto no ANEXO XVIII – 

SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO;  

C. a exploração comercial da ÁREA DA CONCESSÃO.  

5.3. As características e especificações técnicas referentes à execução do OBJETO estão 

indicadas neste CONTRATO e em seus respectivos ANEXOS.  

5.4. Sem prejuízo do disposto neste CONTRATO, a execução do OBJETO deverá 

obedecer ao disposto nas normas, padrões e demais procedimentos constantes da 

legislação aplicável.  

5.5. As características da operação e os investimentos previstos para o CENTRO DE 

CONVENÇÕES – CIC, descritas no ANEXO XIX – CADERNO DE ENCARGOS DA 

CONCESSIONÁRIA, constituem diretrizes e condições mínimas estabelecidas pelo 

PODER CONCEDENTE para nortear sua execução, devendo a CONCESSIONÁRIA 

realizar seus próprios levantamentos, investigações, avaliações e estimativas, com o 

objetivo de aferir e, se for o caso, adotar características técnicas, quantidades, e qualidade 

superiores, a permitir a adequada prestação dos serviços concedidos.  

 

CLÁUSULA 6 - DA ÁREA DA CONCESSÃO  

6.1. A ÁREA DA CONCESSÃO será assumida pela CONCESSIONÁRIA na DATA DA 

ORDEM DE INÍCIO, estando a CONCESSIONÁRIA autorizada a explorar a 

CONCESSÃO a partir de então.  

6.2. Na DATA DA ORDEM DE INÍCIO, as PARTES celebrarão o Termo Provisório de 

Transferência dos Bens elaborado pelo PODER CONCEDENTE, contendo o estado de 

conservação, operação e especificações técnicas dos bens concedidos, devendo o Termo 

Definitivo de Aceitação dos Bens elaborado pela CONCESSIONÁRIA ser firmado em 

até 180 (cento e oitenta) dias, contados da DATA DA ORDEM DE INÍCIO.  
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6.2.1. Deverão vir anexas ao Termo Provisório de Transferência dos Bens todas as 

licenças, permissões e autorizações, bem como suas respectivas condicionantes, inclusive 

ambientais, decorrentes da implantação da CENTRO DE CONVENÇÕES pelo PODER 

CONCEDENTE, até então obtidas.  

6.2.2. Também serão anexados ao Termo Provisório de Transferência dos Bens os 

documentos de escritura pública da ÁREA DA CONCESSÃO, as Anotações de 

Responsabilidade Técnica das Obras e Serviços realizados, os termos de recebimento das 

obras de água e esgoto pela Companhia de Saneamento de Sergipe, os termos de 

recebimento das obras da rede elétrica pela Energisa, a Licença de Implantação, os termos 

de comprovação de atendimento às condicionantes ambientais, dentre outros documentos 

necessários para a verificação da regularização da implantação do CENTRO DE 

CONVENÇÕES – CIC.  

6.3. O Termo Provisório de Transferência dos Bens formalizará a cessão da infraestrutura 

e equipamentos do CENTRO DE CONVENÇÕES – CIC que serão transferidos à 

CONCESSIONÁRIA com vistas à exploração da CONCESSÃO.  

6.4. A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual 

período, para a realização dos testes de comissionamento das instalações cedidas 

objetivando a verificação da existência de incompatibilidades nas CARACTERÍSTICAS 

DO CENTRO DE CONVENÇÕES, e/ou com o Termo Provisório de Transferência dos 

Bens e seus Anexos.  

6.5. Após a realização dos testes de comissionamento, a CONCESSIONÁRIA atestará o 

recebimento da infraestrutura do CENTRO DE CONVENÇÕES e celebrará o Termo 

Definitivo de Aceitação dos Bens, desde que:  

A. não haja incompatibilidade entre as informações e/ou o Termo Provisório de 

Transferência dos Bens e seus Anexos, e as condições efetivamente encontradas; ou  

B. seja realizado acordo entre as PARTES quanto aos prejuízos econômico-financeiros 

efetivamente demonstrados pela CONCESSIONÁRIA, decorrentes das 

incompatibilidades demonstradas. 

6.6. O PODER CONCEDENTE não será responsável por eventual incompatibilidade 

entre as informações das CARACTERISTICAS DO CENTRO DE CONVENÇÕES, e/ou 

do Termo Provisório de Transferência dos Bens e seus Anexos, e as condições 

efetivamente encontradas, constatadas após o prazo de que trata a subcláusula 6.4. 

6.7. No caso de constatação de vícios e defeitos ocorridos antes da DATA DA ORDEM 

DE INÍCIO, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentá-los para análise do PODER 

CONCEDENTE nos 30 (trinta) dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de 
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decadência do direito à recomposição dos prejuízos econômico-financeiros porventura 

decorrentes.  

6.8. Caso os bens transferidos, por ventura, ainda estejam cobertos por garantia do 

fabricante/fornecedor, fica facultado à CONCESSIONÁRIA adotar os procedimentos 

necessários com vistas à manutenção das garantias até seu vencimento, competindo ao 

PODER CONCEDENTE fornecer todas as informações e documentação necessária à 

gestão e execução das garantias pela CONCESSIONÁRIA.  

6.8.1. Cessado o período de garantia; na hipótese de não adoção pela 

CONCESSIONÁRIA da faculdade indicada na subcláusula anterior; ou ainda na 

inobservância do dever de comunicação ao PODER CONCEDENTE no prazo de 30 

(trinta) dias da constatação do defeito, fica a CONCESSIONÁRIA exclusivamente 

responsável pelos reparos e substituições que se fizerem necessários. 

6.9. Poderá a CONCESSIONÁRIA apresentar projeto de expansão da CONCESSÃO, 

visando a incorporação de áreas contíguas ou circunvizinhas à ÁREA DA CONCESSÃO, 

com o intuito de otimizar a operacionalização da CONCESSÃO. 

6.9.1. O PODER CONCEDENTE terá prazo de 60 (sessenta) dias para apreciação do 

projeto de expansão da CONCESSÃO de que trata a subcláusula anterior, podendo o 

prazo mencionado ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado. 

6.9.2. Uma vez aprovado pelo PODER CONCEDENTE o projeto de expansão da 

CONCESSÃO, caso as áreas identificadas não sejam de propriedade de PODER 

CONCEDENTE, deverá o mesmo providenciar sua desapropriação e posterior 

transferência à CONCESSIONÁRIA.  

6.9.3. A implementação do projeto de expansão da CONCESSÃO ensejará a revisão do 

equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO.  

 

CLÁUSULA 7 - DA OPERAÇÃO E DAS INTERVENÇÕES  

7.1. A CONCESSIONÁRIA iniciará a operação do CENTRO DE CONVENÇÕES na 

forma, condições e prazos estabelecidos no PLANO DE OPERAÇÃO, elaborado com 

base neste CONTRATO e no ANEXO XIX - CADERNO DE ENCARGOS DA 

CONCESSIONÁRIA.  

7.1.1. O PLANO DE OPERAÇÃO será submetido à aprovação do PODER 

CONCEDENTE nos termos, prazos e condições previstas no ANEXO XIX - CADERNO 

DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA.  

7.1.2. O descumprimento pela CONCESSIONÁRIA dos termos, prazos e condições 

consignadas no PLANO DE OPERAÇÃO acarretará na aplicação das penalidades 
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previstas na cláusula 35 do CONTRATO, salvo se por razões técnicas devidamente 

justificadas ou por fatores não imputáveis à CONCESSIONÁRIA.  

7.2. A CONCESSIONÁRIA será responsável pelas instalações necessárias para operação 

e modernização do CENTRO DE CONVENÇÕES, elaborado com base neste 

CONTRATO e no ANEXO XIX - CADERNO DE ENCARGOS DA 

CONCESSIONÁRIA.  

7.3. A CONCESSIONÁRIA deverá solicitar ao PODER CONCEDENTE a realização de 

vistoria, que será efetuada, em conjunto, pelas PARTES, por meio de representantes 

especialmente designados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da solicitação, a contar 

dos seguintes marcos: 

A. após o término de cada instalação de equipamentos; 

B. ao fim da realização de todas as instalações; 

7.4. Uma vez realizada cada vistoria, será formalizada, pelo PODER CONCEDENTE, a 

aceitação provisória das instalações dos equipamentos, dentro de até 15 (quinze) dias, 

mediante Termo Provisório de Aceitação das Instalações dos Equipamentos, podendo 

este documento especificar correções ou complementações que se fizerem necessárias.  

7.5. A CONCESSIONÁRIA terá, salvo se justifique tecnicamente prazo superior, o prazo 

de até 90 (noventa) dias para implementar as correções e/ou complementações apontadas 

no Termo Provisório de Aceitação das Instalações dos Equipamentos, sob pena da 

aplicação das penalidades correspondentes.  

7.6. Uma vez finalizadas as correções e/ou complementações mencionadas na subcláusula 

anterior, deverá o PODER CONCEDENTE realizar nova vistoria, nos termos da 

subcláusula 7.3, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo exarado, conforme o caso, o Termo 

Definitivo de Aceitação das Instalações dos Equipamentos.  

7.7. O início da exploração do CENTRO DE CONVENÇÕES, pela 

CONCESSIONÁRIA, ou ainda de cada instalação ou equipamento, dependerá apenas da 

obtenção, quando exigível, das autorizações, licenças e alvarás emitidos pelas autoridades 

competentes, não estando o início da exploração do CENTRO DE CONVENÇÕES 

vinculada ao procedimento de vistoria indicado na subcláusula 7.3, sem prejuízo da 

eventual aplicação das penalidades correspondentes, no caso de descumprimento deste 

CONTRATO.  

 

CLÁUSULA 8 - DO PRAZO 

8.1. O prazo de vigência deste CONTRATO será de 25 (vinte e cinco) anos, contados da 

DATA DA ORDEM DE INÍCIO, admitida prorrogação, inclusive para efeito de 
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reequilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, observados os termos e condições 

fixados neste CONTRATO. 

 

CLÁUSULA 9 - DAS DECLARAÇÕES  

9.1. A CONCESSIONÁRIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as 

informações necessárias para o cumprimento de suas obrigações contratuais e que 

realizou os levantamentos e estudos necessários para a elaboração de sua PROPOSTA 

COMERCIAL e para a execução do objeto do CONTRATO, inclusive com possíveis 

interferências com projetos e obras existentes. 

9.2. A CONCESSIONÁRIA declara ainda:  

A. ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no 

CONTRATO;  

B. ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua PROPOSTA 

COMERCIAL; e  

C. que a PROPOSTA COMERCIAL é incondicional e levou em consideração todos os 

investimentos, tributos e encargos (incluindo, mas não se limitando, aos financeiros) 

necessários para a operação da CONCESSÃO, bem como os riscos a serem assumidos 

pela CONCESSIONÁRIA em virtude da CONCESSÃO durante todo o prazo de sua 

vigência. 

 

CLÁUSULA 10 - DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL  

10.1. A CONCESSIONÁRIA deverá indicar em seu estatuto, como finalidade exclusiva, 

a exploração do OBJETO da CONCESSÃO, sendo sua composição societária aquela 

apresentada na LICITAÇÃO e constante de seus instrumentos societários, os quais 

deverão ser entregues, atualizados, ao PODER CONCEDENTE.  

10.2. Até 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura deste CONTRATO, deverá ter 

sido integralizado o valor mínimo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do capital 

social da CONCESSIONÁRIA.  

10.3. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer aos padrões e às boas práticas de 

governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas. 

10.4. A CONCESSIONÁRIA poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros 

similares que representam obrigações de sua responsabilidade, em favor de terceiros, 

observadas as disposições contidas na CLÁUSULA 11ª.  

10.5. A CONCESSIONÁRIA deverá estar sediada no Estado de Sergipe. 
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CLÁUSULA 11 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES 

ESTATUTÁRIAS DA CONCESSIONÁRIA  

11.1. Nenhuma alteração societária será admitida no âmbito da SPE até o término do 1º 

(primeiro) ano da CONCESSÃO, a contar da DATA DA ORDEM DE INÍCIO, salvo em 

situações excepcionais, devidamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, em que 

reste demonstrado o risco de prejuízo para a continuidade do OBJETO do presente 

CONTRATO, sob pena de caducidade da CONCESSÃO.  

11.2. Como exceção à subcláusula anterior, será possível, a qualquer tempo, a autorização 

do PODER CONCEDENTE para transferência do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA 

no caso disposto na subcláusula 31.5.  

11.3. Sem prejuízo do disposto na subcláusula 11.1, durante todo o prazo de vigência 

deste CONTRATO o controle societário direto da CONCESSIONÁRIA somente poderá 

ser alterado mediante prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE, sob 

pena de caducidade da CONCESSÃO.  

11.4. A transferência ou alteração da participação acionária que não implique na 

transferência do controle societário direto da CONCESSIONÁRIA, deverá ser objeto de 

comunicação ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias antes da 

efetivação da respectiva operação. 

11.5. A alteração do controle societário direto da CONCESSIONÁRIA somente será 

autorizada pelo PODER CONCEDENTE quando a medida não prejudicar, tampouco 

colocar em risco, a execução deste CONTRATO. 

11.6. O pedido para a autorização da alteração do controle societário direto da SPE deverá 

ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONÁRIA ou 

pelo(s) FINANCIADOR(ES), no caso disposto na cláusula 31, contendo a justificativa 

para tanto, bem como elementos que possam subsidiar a análise do pedido.  

11.7. Para a obtenção da anuência para transferência do controle societário direto da SPE, 

o ingressante deverá:  

A. atender, conforme o caso, às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira 

e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do OBJETO da CONCESSÃO;  

B. prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e 

C. zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas deste CONTRATO. 

11.8. Para fins de obtenção da autorização para transferência do controle societário direto 

da SPE para os FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na cláusula 31, estes deverão: 
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A. atender às exigências de regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do 

OBJETO da CONCESSÃO;  

B. apresentar plano relativo à promoção da reestruturação financeira da 

CONCESSIONÁRIA e da continuidade da CONCESSÃO; e  

C. assegurar o cumprimento de todas as cláusulas previstas neste CONTRATO.  

11.9. O PODER CONCEDENTE examinará o pedido no prazo de até 30 (trinta) dias, 

prorrogáveis por igual prazo, caso necessário, podendo solicitar esclarecimentos e 

documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar 

os acionistas controladores da SPE e promover quaisquer diligências consideradas 

adequadas. 

11.10. Inexistindo manifestação do PODER CONCEDENTE no prazo de que trata a 

subcláusula anterior, o(s) pedido(s) submetido(s) pela CONCESSIONÁRIA ou pelo(s) 

FINANCIADOR(ES) será(ão) considerado(s) aceito(s).  

11.11. A autorização para a transferência do controle societário direto da 

CONCESSIONÁRIA, caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, será 

formalizada, por escrito, indicando as condições e requisitos para sua realização.  

11.12. O PODER CONCEDENTE examinará o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela 

CONCESSIONÁRIA no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual prazo, caso 

necessário, podendo solicitar esclarecimentos e documentos adicionais à 

CONCESSIONÁRIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas controladores 

da SPE e promover outras diligências consideradas adequadas.  

11.13. Inexistindo manifestação do PODER CONCEDENTE, no prazo de que trata a 

subcláusula anterior, o pedido submetido pela CONCESSIONÁRIA será considerado 

aceito, cabendo à CONCESSIONÁRIA, em relação à omissão do PODER 

CONCEDENTE sobre os demais pedidos, adotar, se for o caso, as medidas previstas no 

CAPÍTULO XII deste CONTRATO.  

11.14. Todos os documentos que formalizarem alteração estatutária da 

CONCESSIONÁRIA, independentemente da necessidade, ou não, de autorização prévia 

do PODER CONCEDENTE, deverão ser a ele encaminhados no prazo máximo de 30 

(trinta) dias da respectiva alteração, para arquivamento, passando a fazer parte integrante, 

quando for o caso, deste CONTRATO.  

 

CAPÍTULO IV - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

CLÁUSULA 12 - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES  
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12.1. As PARTES comprometem-se reciprocamente a cooperar e a prestar o auxílio 

necessário ao bom desenvolvimento das atividades da CONCESSÃO.  

 

CLÁUSULA 13 - DAS OBRIGAÇÕES E PROIBIÇÕES DA CONCESSIONÁRIA  

13.1. A CONCESSIONÁRIA estará sempre vinculada ao disposto neste CONTRATO, 

no EDITAL e ANEXOS, na PROPOSTA COMERCIAL apresentada e na legislação 

brasileira, quanto à execução do OBJETO da CONCESSÃO. 

13.2. São obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais obrigações 

estabelecidas neste CONTRATO e ANEXOS e na legislação aplicável:  

A. cumprir e respeitar as cláusulas e condições deste CONTRATO e ANEXOS, da 

PROPOSTA COMERCIAL apresentada e dos documentos relacionados, submetendo-se 

plenamente à regulamentação existente ou a que venha a ser editada, às normas da ABNT 

e/ou do INMETRO ou outro órgão regulamentador competente, bem como às 

especificações e projetos pertinentes, aos prazos e às instruções da fiscalização do 

PODER CONCEDENTE, cumprindo ainda com as metas e os parâmetros de qualidade, 

e demais condicionantes para a execução do OBJETO da CONCESSÃO; 

B. captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à execução do OBJETO do 

presente CONTRATO; 

C. manter, durante o prazo do CONTRATO, os requisitos de habilitação jurídica, 

regularidade fiscal e qualificação técnica aplicáveis, previstos no EDITAL;  

D. dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecução de todas as 

obrigações estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiência e a qualidade 

contratualmente definidas, para a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento 

dos USUÁRIOS;  

E. indicar e manter um responsável técnico à frente dos trabalhos, com poderes para 

representar a CONCESSIONÁRIA junto ao PODER CONCEDENTE, indicando as 

formas para contato;  

F. adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à 

denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta 

(compliance); 

G. responsabilizar-se pela interlocução com terceiros, tais como órgãos públicos (Polícia 

Militar, Corpo de Bombeiros, órgãos e companhias de controle de tráfego etc.), 

concessionárias de serviços públicos e empresas privadas, visando ao correto 

desenvolvimento das atividades previstas no OBJETO deste CONTRATO;  
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H. cumprir o PLANO DE INTERVENÇÕES e os PLANOS OPERACIONAIS 

apresentados e aprovados na forma deste CONTRATO, procedendo, caso necessário, à 

sua alteração conforme os termos deste CONTRATO;  

I. apresentar ao PODER CONCEDENTE os planos e projetos previstos no ANEXO XIX 

– CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA, nos termos e nos prazos 

indicados, acompanhado, quando for o caso, de estudos e pareceres de consultores 

independentes e das aprovações das autoridades envolvidas;  

J. promover a integração dos COMERCIANTES DO CENTRO DE CONVENÇÕES;  

K. pagar as parcelas de OUTORGA da CONCESSÃO;  

L. concluir o PLANO DE INTERVENÇÃO no prazo e conforme as regras e prazo 

previstos no ANEXO XIX – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA;  

M. manter o PODER CONCEDENTE mensalmente informado do cumprimento das 

etapas de execução das obras;  

N. providenciar as averbações das novas construções nos Cartórios de Registro de 

Imóveis, bem como junto aos órgãos competentes; 

O. assumir integral responsabilidade civil e penal pela boa execução e eficiência das 

atividades que realizar, bem como pelos danos decorrentes da execução do OBJETO, 

inclusive quanto a terceiros;  

P. assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes à execução da CONCESSÃO, 

ressalvadas as hipóteses expressamente excepcionadas neste CONTRATO;  

Q. contratar os seguros previstos neste CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer 

caso, pelos danos causados por si, seus representantes, prepostos ou subcontratados, na 

execução da CONCESSÃO, perante o PODER CONCEDENTE ou terceiros;  

R. responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos serviços 

subcontratados; 

S. observar todas as determinações legais e regulamentares quanto à legislação tributária 

e às legislações trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho, em 

relação aos seus empregados, prestadores de serviços, contratados ou subcontratados, de 

modo a isentar o PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilização relacionada e 

apresentando-lhe, anualmente, relatório acompanhado da documentação que comprove o 

atendimento das exigências legais nesse âmbito correspondentes;  

T. pagar todos os tributos relacionados à execução do OBJETO da CONCESSÃO;  

U. manter a ÁREA DA CONCESSÃO constantemente limpa, removendo entulhos, 

sobras e demais materiais inservíveis, responsabilizando-se pela destinação, triagem, 
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transporte, armazenagem, descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos resíduos 

eventualmente originados na CONCESSÃO, inclusive aqueles decorrentes da logística 

reversa, observadas as normas técnicas pertinentes e os dispositivos da legislação federal, 

estadual e municipal aplicáveis e as exigências quanto aos licenciamentos e autorizações 

necessários para essa finalidade, inclusive as licenças de operação e ambientais, se 

aplicáveis; 

V. cumprir e observar todas as normas e exigências legais, inclusive as diretrizes fixadas 

no ANEXO XIX – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA;  

W. obter, quando aplicável, todas as licenças, permissões e autorizações exigidas para a 

plena execução do OBJETO da CONCESSÃO, inclusive para a exploração de FONTES 

DE RECEITA, devendo se responsabilizar por todas as providências necessárias, para 

tanto, junto aos órgãos competentes nos termos da legislação vigente e arcando com todas 

as despesas e os custos envolvidos, observado em qualquer caso o disposto nas 

subcláusulas 13.5 e 13.5.1; 

X. informar o PODER CONCEDENTE sobre o início dos processos junto aos órgãos 

competentes para obtenção de licenças, permissões e autorizações exigidas para a plena 

execução do OBJETO da CONCESSÃO, inclusive para a exploração de FONTES DE 

RECEITA, bem como para fins de contagem do prazo previsto na subcláusula 13.5;  

Y. informar ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licenças, permissões ou 

autorizações para a plena execução do OBJETO da CONCESSÃO forem retiradas, 

revogadas ou caducarem, ou, por qualquer motivo, deixarem de operar os seus efeitos, 

indicando, desde logo, as medidas que foram tomadas e/ou que serão tomadas para a sua 

obtenção;  

Z. dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento ou 

situação que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execução do 

OBJETO, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento 

das obrigações previstas no CONTRATO, incluindo-se ações judiciais e procedimentos 

administrativos, devendo apresentar, no menor prazo possível, relatório detalhado sobre 

tais fatos, com as medidas tomadas ou a serem tomadas para superar ou sanar a situação; 

AA. comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, 

todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de CASO FORTUITO 

ou FORÇA MAIOR, impeçam ou venham a impedir a normal execução do OBJETO;  

BB. apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras informações 

adicionais ou complementares que o PODER CONCEDENTE, razoavelmente e sem 

trazer ônus adicional significativo e injustificado para a CONCESSIONÁRIA, venha a 

formalmente solicitar, incluindo-se, mas sem se limitar a as quitações legalmente exigidas 
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de todo e qualquer encargo, como aqueles referentes às taxas e impostos pertinentes, ao 

estágio das negociações e as condições dos contratos de FINANCIAMENTO;  

CC. cooperar e apoiar para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e 

fiscalização do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, permitindo o 

acesso aos equipamentos e às instalações atinentes ao OBJETO, bem como aos registros 

contábeis, dados e informações operacionais, seus e, tanto quanto possível, de suas 

subcontratadas;  

DD. atender a convocações formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE, 

inclusive para participar de reuniões;  

EE. manter em arquivo todas as informações dos serviços e atividades executados durante 

a vigência da CONCESSÃO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre acesso a elas, 

a qualquer momento;  

FF. apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relação nominal dos 

empregados, vinculados à CONCESSIONÁRIA ou terceiros, que trabalhem nos serviços 

e obras na ÁREA DA CONCESSÃO, indicando nomes e cargos;  

GG. apresentar as suas demonstrações financeiras exigidas na forma e no prazo 

estabelecidos neste CONTRATO;  

HH. manter atualizado o inventário e o registro dos BENS REVERSÍVEIS, nos termos 

deste CONTRATO;  

II. zelar pelo patrimônio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade por 

sua integridade;  

JJ. conservar todos os bens, equipamentos e instalações empregados na CONCESSÃO, 

mantendo-os atualizados e em perfeitas condições de funcionamento, bem como reparar 

suas unidades e promover, oportunamente, as substituições demandadas em função do 

desgaste, superação tecnológica ou término da sua vida útil, e ainda, promover os reparos 

ou as modernizações necessárias à boa execução e à preservação da adequação das 

atividades e serviços, em observância ao princípio da atualidade;  

KK. colaborar com o ente público responsável, com o ordenamento do acesso de veículos 

ao CENTRO DE CONVENÇÕES e nas suas vias de acesso. 

13.3 Dentre outras proibições fixadas na legislação e neste CONTRATO, é vedado à 

CONCESSIONÁRIA:  

A. conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferência 

de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto transferências 

de recursos a título de distribuição de dividendos, redução de capital, pagamento de juros 

sobre capital próprio e/ou pela eventual contratação de obras ou serviços junto a terceiros 
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contratados, com base em condições de mercado, e observados, em qualquer caso, os 

termos e condicionantes previstos neste CONTRATO; e  

B. prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES 

RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipóteses expressamente admitidas 

neste CONTRATO.  

13.4. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para 

os fins específicos da CONCESSÃO, os direitos sobre marcas relacionadas à 

CONCESSÃO, bem como projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais 

necessários para o desempenho das atividades da CONCESSÃO, serão transmitidos 

gratuitamente ao PODER CONCEDENTE.  

13.5. A demora na obtenção de licenças, permissões e autorizações exigidas para a plena 

execução do OBJETO da CONCESSÃO, ou mesmo para a exploração de FONTES DE 

RECEITA, por fato imputável ao Poder Público, em nível municipal, estadual ou federal, 

assim entendida a demora como interregno de prazo superior ao usual, contado da data 

do protocolo do pedido regularmente instruído pela CONCESSIONÁRIA, poderá ensejar 

o direito à recomposição ao equilíbrio econômico-financeiro em favor da 

CONCESSIONÁRIA.  

13.5.1. Não compete à CONCESSIONÁRIA a obtenção das licenças, permissões e 

autorizações, bem como o cumprimento das respectivas condicionantes, inclusive 

ambientais, exigidas à época da realização das obras de implantação do CENTRO DE 

CONVENÇÕES, pelo PODER CONCEDENTE.  

13.5.1.1. Caso se verifiquem omissões, falhas ou pendências de qualquer natureza no que 

pertine à obtenção e/ou ao cumprimento das exigências estabelecidas nas referidas 

licenças, permissões e autorizações, sujeitando a CONCESSIONÁRIA à realização de 

custos e despesas não previstas, tais fatos ensejarão o direito à recomposição ao equilíbrio 

econômico-financeiro em favor da CONCESSIONÁRIA.  

 

CLÁUSULA 14 - DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE  

14.1 São obrigações do PODER CONCEDENTE, sem prejuízo de outras obrigações 

previstas neste CONTRATO, ANEXOS e na legislação aplicável:  

A. garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONÁRIA à ÁREA DA 

CONCESSÃO, para a execução do OBJETO da CONCESSÃO durante a vigência deste 

CONTRATO; 

B. emitir a ORDEM DE INÍCIO;  
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C. disponibilizar à CONCESSIONÁRIA a ÁREA DA CONCESSÃO e os bens que 

ficarão sob a gestão da CONCESSIONÁRIA, necessários ao desenvolvimento adequado 

do OBJETO da CONCESSÃO;  

D. rescindir quaisquer contratos, acordos ou ajustes que impeçam, frustrem ou limitem o 

início da exploração da ÁREA DA CONCESSÃO;  

E. responsabilizar-se pelos ônus, danos, despesas, pagamentos, indenizações e eventuais 

medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza trabalhista ou 

ambiental, anteriores à DATA DA ORDEM DE INÍCIO, relacionados ao OBJETO da 

CONCESSÃO, bem como de atos ou fatos que, embora posteriores à DATA DA ORDEM 

DE INÍCIO, decorram de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de quaisquer 

terceiros por ele contratados;  

F. fornecer informações para a CONCESSIONÁRIA que lhe estejam disponíveis para o 

bom desenvolvimento da CONCESSÃO;  

G. fundamentar devidamente suas decisões, aprovações, pedidos ou demais atos 

praticados ao abrigo deste CONTRATO;  

H. indicar formalmente o(s) agente(s) público(s) responsáveis pelo acompanhamento 

deste CONTRATO;  

I. acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste CONTRATO, 

bem como analisar as informações prestadas pela CONCESSIONÁRIA, permitida a 

contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações;  

J. aplicar as sanções e penalidades e adotar as demais medidas necessárias ao 

cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das 

obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA; e  

K. colaborar, dentro da sua esfera de competências e observados os termos da legislação 

pertinente, com a obtenção das licenças e autorizações eventualmente necessárias para a 

CONCESSÃO, junto aos demais órgãos públicos, inclusive com a participação em 

reuniões técnicas e envio de manifestações necessárias. 

14.2. O PODER CONCEDENTE se obriga a não constituir outro equipamento similar ao 

CENTRO DE CONVENÇÕES num raio mínimo de 60 km (quilômetros) da ÁREA DA 

CONCESSÃO, haja vista o potencial dano à viabilidade da CONCESSÃO.  

 

CLÁUSULA 15 - DOS DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA  

15.1. A CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo e adicionalmente a outros direitos previstos 

na legislação aplicável e neste CONTRATO, terá direito a:  
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A. explorar o OBJETO da CONCESSÃO com liberdade empresarial e de gestão de suas 

atividades, observadas as limitações e condicionantes fixadas neste CONTRATO e na 

legislação aplicável, e observada, para contratos e quaisquer tipos de acordos ou ajustes 

celebrados pela CONCESSIONÁRIA com qualquer PARTE RELACIONADA, a 

conformidade com as condições de mercado; 

B. fazer jus à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na forma deste 

CONTRATO;  

C. subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas à execução 

do OBJETO, nos termos da legislação e deste CONTRATO;  

D. distribuir dividendos e promover outras formas lícitas de distribuição de caixa aos 

acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO.  

15.2. Para fins do disposto na subcláusula anterior, a CONCESSIONÁRIA deverá cuidar 

para que os terceiros contratados ou subcontratados sejam detentores de capacidade 

técnica compatível com as atividades OBJETO da CONCESSÃO.  

15.3. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros reger-se-ão pelas 

normas de direito privado, não se estabelecendo relação de qualquer natureza entre os 

terceiros e o PODER CONCEDENTE.  

15.4 O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados 

pela CONCESSIONÁRIA com subcontratados ou terceiros não pode ser alegado para 

eximi-la do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigações decorrentes deste 

CONTRATO ou anexos.  

 

CLÁUSULA 16 - DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE  

16.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuízo e adicionalmente a outras prerrogativas 

e direitos previstos na legislação aplicável e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de:  

A. intervir na prestação das atividades que compõem o OBJETO da CONCESSÃO, 

podendo retomá-la e extingui-la, nos casos e nas condições previstas neste CONTRATO 

e na legislação aplicável; e  

B. delegar, total ou parcialmente, nos termos e limites da legislação, as competências de 

regulação, supervisão e fiscalização deste CONTRATO.  

 

CLÁUSULA 17 - DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS  

17.1. Sem prejuízo de outros direitos e obrigações previstos em lei e regulamentos, são 

direitos dos USUÁRIOS:  
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A. contar com a adequada prestação dos serviços, com base nas especificações mínimas 

e na avaliação de desempenho, referidos nos ANEXOS XVIII, respectivamente;  

B. ser tratado com urbanidade e respeito pelos prepostos e empregados da 

CONCESSIONÁRIA;  

C. receber informações do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA 

referentes à prestação dos serviços para a defesa de interesses individuais ou coletivos;  

D. levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA as 

irregularidades de que tenham conhecimento;  

E. comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela 

CONCESSIONÁRIA na execução da implantação e operação do CENTRO DE 

CONVENÇÕES; 

F. contar com canais de comunicação efetivos com a CONCESSIONÁRIA, por meio de 

centrais de atendimento e, por meios eletrônicos (sítio na internet, endereço de correio 

eletrônico, entre outros);  

G. ser informados de qualquer modificação na forma de prestação de serviço com 

antecedência razoável; e  

H. contar com o apoio do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA na 

formação de associações para defesa de interesses relativos ao serviço prestado.  

17.2. Os USUÁRIOS deverão zelar pela conservação e pelo bom uso dos bens, 

equipamentos e instalações da CONCESSÃO.  

 

CLÁUSULA 18 - DA GOVERNANÇA DO CENTRO DE CONVENÇÇÕES – CIC 

18.1. Compete ao PODER CONCEDENTE a gestão e fiscalização da CONCESSÃO.  

18.2. Após a celebração do CONTRATO deverá ser constituído o COMITÊ DE 

GOVERNANÇA DO CENTRO DE CONVNEÇÕES visando a aprovação do seu 

REGULAMENTO, composto por:  

A. um representante do PODER CONCEDENTE;  

B. um representante da CONCESSIONÁRIA;  

C. um representante dos COMERCIANTES DO CENTRO DE CONVENÇÕES.  

18.3. Ao COMITÊ DE GOVERNANÇA DO CENTRO DE CONVENÇÕES caberá se 

manifestar nos casos não disciplinados pelo REGULAMENTO DO CENTRO DE 

CONVENÇÕES, desde que considerados relevantes ao funcionamento do CENTRO DE 

CONVENÇÕES e que tenham repercussão direta sobre os USUÁRIOS.  
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CAPÍTULO V - DOS FINANCIAMENTOS  

CLÁUSULA 19 - DOS FINANCIAMENTOS  

19.1. A CONCESSIONÁRIA, acaso se faça necessário, será responsável pela obtenção, 

aplicação, amortização, pagamento de juros e gestão do(s) FINANCIAMENTO(S) 

necessário(s) ao normal desenvolvimento da CONCESSÃO, de modo que se cumpram, 

cabal e tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste CONTRATO.  

19.2. A CONCESSIONÁRIA não poderá alegar qualquer disposição, cláusula ou 

condição do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer 

atraso na formalização do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessário(s), ou ainda, 

atraso no desembolso dos recursos pactuados, para se eximir, total ou parcialmente, das 

obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverão ser de pleno 

conhecimento do(s) FINANCIADOR(ES) respectivo(s).  

19.3. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE cópia 

autenticada dos contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem 

como de documentos representativos dos títulos e valores mobiliários que venha a emitir, 

e quaisquer alterações desses instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias da data da 

respectiva assinatura ou emissão, conforme o caso.  

19.4. É vedado à CONCESSIONÁRIA prestar qualquer forma de garantia em nome de 

terceiros, inclusive do seu controlador, bem como conceder empréstimos, financiamentos 

ou realizar quaisquer outras formas de transferência de recursos para seus acionistas, 

exceto:  

A. transferências de recursos a título de distribuição de dividendos;  

B. redução do capital, respeitado o limite previsto na subcláusula 10.2.; 

C. pagamentos de juros sobre capital próprio;  

D. pagamentos pela contratação de serviços;  

E. pagamento de operações de financiamento ou mútuo para execução do OBJETO da 

CONCESSÃO. 

 

CAPÍTULO VI - DO VALOR DO CONTRATO, DA REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA E DO PAGAMENTO DA OUTORGA  

CLÁUSULA 20 - DO VALOR DO CONTRATO  

20.1. Para os fins do presente, o VALOR DO CONTRATO é de R$ 00.000.000,00 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reais).  
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20.2. O valor mencionado na subcláusula anterior é meramente indicativo, não 

vinculando qualquer pleito no âmbito da CONCESSÃO. 

20.3. O VALOR DO CONTRATO será reajustado anualmente, a partir da data da entrega 

da PROPOSTA COMERCIAL pela CONCESSIONÁRIA, por meio da aplicação do IGP 

(indicador formalmente empregado na contratação com o setor público). 

 

CLÁUSULA 21 - DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA  

21.1. As receitas a serem auferidas pela CONCESSIONÁRIA decorrerão da exploração 

de FONTES DE RECEITAS na ÁREA DA CONCESSÃO.  

21.2. A CONCESSIONÁRIA poderá realizar quaisquer atividades lícitas compatíveis 

com o presente CONTRATO e ser remunerada pelas receitas auferidas com o 

desenvolvimento de tais atividades, devendo observar as regras estabelecidas neste 

CONTRATO e seus ANEXOS, bem como respeitar a legislação e as normas técnicas 

vigentes e que regulam a execução das referidas atividades.  

21.3. As receitas principais decorrentes da locação dos espaços, tais como auditórios, 

lojas e pavilhão, ou ainda aquelas decorrentes da exploração de outras atividades inerentes 

ao CENTRO DE CONVENÇÕES, tais como taxas diversas cobradas na portaria de 

entrada ao espaço, como também, pela comercialização em áreas atípicas, exploração do 

estacionamento, dentre outras, terão seus valores estabelecidos com base em preços de 

mercado, sendo conferida à CONCESSIONÁRIA ampla liberdade na definição dos 

preços cobrados e seus reajustes serão regulados na forma estabelecida no 

REGULAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES. 

21.4. As receitas acessórias decorrentes da exploração de outros serviços, infraestrutura 

e outros tipos de comercialização do CENTRO DE CONVENÇÕES, terão seus valores 

estabelecidos com base em preços de mercado, sendo conferida à CONCESSIONÁRIA 

ampla liberdade na definição dos preços cobrados. 

21.5. As FONTES DE RECEITA deverão assegurar à CONCESSIONÁRIA condições 

de fazer frente, dentre outros: 

A. aos custos de amortização dos investimentos e de eventuais juros de 

FINANCIAMENTO(s);  

B. aos tributos devidos pela CONCESSIONÁRIA;  

C. ao pagamento da OUTORGA, quando incidente;  

D. aos cumprimentos das obrigações do presente CONTRATO; e  

E. à remuneração do capital investido pelos sócios da CONCESSIONÁRIA.  
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21.6. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar anualmente e por escrito, ao PODER 

CONCEDENTE, relatório que contenha a descrição detalhada do escopo da(s) 

atividade(s) e/ou empreendimento(s) desenvolvido(s) na ÁREA DA CONCESSÃO, 

demonstrando, dentre outros elementos que julgar relevante, que a(s) atividade(s) ou 

empreendimento(s) se adequa(m) ao OBJETO da CONCESSÃO, que não comprometem 

a qualidade da exploração do OBJETO, e que obedece(m) à legislação brasileira, 

inclusive a ambiental. 

21.7. Além das informações previstas na subcláusula anterior, o PODER 

CONCEDENTE, poderá, ao seu critério, requerer outras informações pertinentes, de 

acordo com a(s) atividade(s) objeto da solicitação. 

21.8. A CONCESSIONÁRIA declara que o sistema de remuneração previsto neste 

CONTRATO representa o equilíbrio entre ônus e bônus da CONCESSÃO e que as 

FONTES DE RECEITAS descritas são suficientes para remunerá-la.  

21.9. As PARTES reconhecem expressamente que a mera variação das receitas previstas 

não constituirá motivo de reequilíbrio econômico-financeiro. 

 

CLÁUSULA 22 - DO PAGAMENTO DA OUTORGA 

22.1 A CONCESSIONÁRIA se obriga a pagar ao PODER CONCEDENTE a PARCELA 

FIXA DA OUTORGA constante da PROPOSTA COMERCIAL em até 05 (cinco) dias 

úteis antes da data prevista para assinatura do CONTRATO; 

 

22.1.1 A PARCELA VARIÁVEL DA OUTORGA deverá ser paga a partir do sexto ano 

do CONTRATO e corresponderá ao montante anual em R$ (reais) resultante da aplicação 

do percentual 3% (três por cento) sobre a RECEITA BRUTA anual da 

CONCESSIONÁRIA, com apuração corrente na vigência de sua apuração, sendo:  

 

OV = %PC x RB   Onde: 

 

● OV é o valor anual da OUTORGA variável em Reais 

●RB é a receita bruta em Reais apurada anualmente. 

● %PC é o percentual de OUTORGA variável indicado na PROPOSTA 

COMERCIAL da CONCESSIONÁRIA. 
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22.1.2. A OUTORGA variável será dividida em doze parcelas iguais e paga mensalmente 

nos doze meses subsequentes ao período apurado. 

22.1.3. A CONCESSIONÁRIA deverá efetuar o pagamento da parcela da OUTORGA 

variável a cada mês, até o 5º (quinto) dia útil do mês ou pagamento anual até o 12° 

(décimo segundo) dia útil do mês de dezembro. 

22.1.4. O cálculo da OUTORGA variável será feito pela CONCESSIONÁRIA, com base 

nos demonstrativos contábeis e revisadas tão logo se conclua o processo de auditoria 

contábil anual da empresa. O pagamento dos valores residuais, se houver, se darão no 

mês subsequente à apuração, em parcela única.  

22.1.5. Caso a CONCESSIONÁRIA não pague as parcelas de OUTORGA (fixa e 

variável) na data de vencimento incorrerá em multa moratória de 2% (dois por cento) do 

valor devido, acrescido de juros moratórios equivalentes à Taxa Referencial do Sistema 

Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), podendo o PODER CONCEDENTE 

executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO em caso de atrasos.  

22.1.6. A liberação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO somente 

ocorrerá após o pagamento da última parcela de OUTORGA, observadas, em todo caso, 

as demais disposições contratuais atinentes à matéria.  

22.2. Para a fiscalização do valor pago a título de OUTORGA, a CONCESSIONÁRIA 

deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE, dentre outras informações e documentos 

por ela solicitados:  

A. em até 45 (quarenta e cinco) dias contados do fim de cada trimestre, suas 

demonstrações financeiras trimestrais completas;  

B. anualmente, em até 90 (noventa) dias contados do encerramento do exercício social, 

relatório auditado de sua situação contábil, incluindo o balanço patrimonial em sua forma 

completa, ou seja, Balanço Patrimonial (BP) e a, Demonstração de Resultado do 

Exercício (DRE), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), Demonstração de Mutações 

no Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração do Valor Adicionado (DVA) com as 

respectivas notas explicativas e relatórios, pareceres de auditorias independentes, bem 

como o balancete de encerramento do exercício com os ajustes realizados e respectivos 

saldos.  

22.3. O PODER CONCEDENTE poderá contratar, a seu critério, auditoria contábil a fim 

de apurar os valores efetivamente arrecadados, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

cabíveis e do juro e da multa moratória prevista nesta cláusula. 

 

CAPÍTULO VII - DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO 

DO CONTRATO  
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CLÁUSULA 23 - DA FISCALIZAÇÃO  

23.1. A gestão e fiscalização da CONCESSÃO compete ao PODER CONCEDENTE, 

ficando o mesmo responsável pela avaliação do desempenho da CONCESSIONÁRIA, 

durante todo o prazo deste CONTRATO.  

23.2. A CONCESSIONÁRIA facultará ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra 

pessoa por ele credenciada, o livre acesso, em qualquer época, às áreas, instalações e 

locais, documentos e dados referentes à CONCESSÃO e à CONCESSIONÁRIA, 

incluindo estatísticas, registros administrativos e contábeis e contratos com terceiros, 

prestando, no prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente 

solicitados.  

23.2.1. Para realização da avaliação de desempenho da CONCESSIONÁRIA, o PODER 

CONCEDENTE poderá contar com a participação de entidade especializada 

especialmente contratada para essa finalidade.  

23.3. O PODER CONCEDENTE poderá demandar à CONCESSIONÁRIA, a qualquer 

tempo e sob qualquer circunstância, informações de natureza técnica, operacional, 

econômica, financeira e contábil, bem como medições e prestações de contas, conferindo, 

quando necessário, prazo razoável para o atendimento das solicitações que fizer. 

23.4. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes 

credenciados, poderá realizar vistorias, testes ou ensaios que permitam avaliar 

adequadamente as condições de funcionamento e as características dos equipamentos, 

sistemas e instalações utilizados na CONCESSÃO.  

23.5. Na hipótese em que a CONCESSIONÁRIA se recusar a acatar as determinações 

realizadas pelo PODER CONCEDENTE, esse poderá adotar, diretamente ou por meio de 

terceiros, as providências necessárias para corrigir a situação, correndo os respectivos 

custos por conta da CONCESSIONÁRIA, podendo valer-se da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO para o ressarcimento dos custos e despesas envolvidos, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no CONTRATO.  

23.6. A fiscalização pelo PODER CONCEDENTE não exclui a responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA pela adequação e qualidade dos investimentos realizados, assim 

como pelo cumprimento das obrigações contratuais. 

23.7. Durante a CONCESSÃO, e sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas no 

CONTRATO ou na legislação aplicável, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a: 

A. dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer fato que 

altere o normal desenvolvimento da CONCESSÃO;  

B. apresentar ao PODER CONCEDENTE ou aos órgãos e entidades de controle da 

Administração, no prazo por estes estabelecido, informações que venham a solicitar;  
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C. apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, relatório detalhado acerca das 

receitas auferidas; 

D. disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, todos e quaisquer 

documentos e informações pertinentes à CONCESSÃO, inclusive contratos e os acordos 

de quaisquer naturezas firmados com terceiros, as notas fiscais das atividades 

terceirizadas, os comprovantes de recolhimento dos tributos e os comprovantes de 

quitação das respectivas obrigações previdenciárias, facilitando a fiscalização e a 

realização de auditoria; 

E. apresentar anualmente ao PODER CONCEDENTE suas demonstrações contábeis e 

financeiras, obedecidas a Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a Lei Federal 

nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e a Lei Federal nº 9.430, de 27 de dezembro de 

1996, ou as normas que venham a suceder estes diplomas; 

23.8. As demonstrações financeiras anuais deverão contemplar as seguintes informações, 

dentre outras:  

A. transações com o controlador ou com controladas;  

B. depreciação e amortização dos ativos da CONCESSIONÁRIA;  

C. provisão para contingências (cíveis, trabalhistas, fiscais, ambientais ou 

administrativas);  

D. relatório da administração;  

E. parecer do conselho fiscal, caso seja o mesmo instalado;  

F. declaração da CONCESSIONÁRIA contendo o valor do seu capital social 

integralizado e as alterações na sua composição societária.  

23.9. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos 

firmados com terceiros não exime a CONCESSIONÁRIA do cumprimento, total ou 

parcial, de suas obrigações decorrentes deste CONTRATO.  

 

CLÁUSULA 24 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

24.1. A avaliação de desempenho da CONCESSIONÁRIA será realizada na forma 

prevista no ANEXO XVIII – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO.  

24.2. O processo de apuração do resultado do ÍNDICE DE DESEMPENHO da 

CONCESSIONÁRIA obedecerá ao seguinte:  

A. O PODER CONCEDENTE mensurará o ÍNDICE DE DESEMPENHO ao longo de 

12 (doze) meses e remeterá à CONCESSIONÁRIA, em até 90 (noventa) dias após o 

encerramento do período avaliado, o relatório de apuração da avaliação de desempenho.  



 

 116 

B. As visitas in loco para a avaliação de desempenho serão realizadas pelo PODER 

CONCEDENTE ao menos trimestralmente. 

C. No caso de divergências quanto ao resultado da avaliação de desempenho, a 

CONCESSIONÁRIA terá prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se acerca do 

relatório enviado pelo PODER CONCEDENTE, podendo remeter a solução das 

controvérsias à COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO, nos termos da cláusula 37.  

24.3. Caso a CONCESSIONÁRIA não alcance os parâmetros mínimos de desempenho 

definidos no ANEXO XVIII, o PODER CONCEDENTE deverá aplicar as penalidades 

previstas no referido anexo.  

24.3.1. Será admitida a retroação dos efeitos pecuniários decorrentes da aplicação das 

penalidades previstas no ANEXO XVIII – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE 

DESEMPENHO em até 90 (noventa) dias.  

24.4. A não aplicação das penalidades decorrentes da avaliação de desempenho não exime 

a CONCESSIONÁRIA de adotar, durante todo o período da CONCESSÃO, todas as 

providências necessárias ao integral cumprimento de suas obrigações, sob pena de 

aplicação das penalidades específicas previstas nas cláusulas 35.  

 

CAPÍTULO 25 - ALOCAÇÃO DE RISCOS  

25.1. A CONCESSIONÁRIA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos 

relacionados à presente CONCESSÃO, salvo disposição expressa em contrário neste 

CONTRATO.  

25.2. A CONCESSIONÁRIA deverá promover levantamento pormenorizado dos riscos 

que assume com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou processos 

adequados e eficientes para mitigá-los.  

25.3. Incluem-se entre os riscos assumidos pela CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo dos 

demais riscos a ela alocados ao longo deste CONTRATO e seus ANEXOS: 

A. a obtenção de licenças, permissões e autorizações relacionadas às atividades da 

CONCESSÃO, ressalvado o disposto nas subcláusulas 13.5 e 13.5.1; 

B. a variação de custos de insumos, custos operacionais, de manutenção e investimentos, 

inclusive em razão de flutuação cambial; 

C. ausência por parte da CONCESSIONÁRIA de capacidade financeira e/ou de captação 

de recursos;  
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D. o atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO e ANEXOS, 

inclusive em decorrência da não obtenção de autorizações, licenças e/ou permissões sob 

a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, ressalvado disposto na subcláusula 13.5; 

E. o risco decorrente da requalificação, ampliação, operação e manutenção do CENTRO 

DE CONVNEÇÕES – CIC; 

F. custos, despesas e investimentos decorrentes da alteração do horário de funcionamento 

do CENTRO DE CONVENÇÕES – CIC; 

G. prejuízos decorrentes de riscos inerentes à atividade empresarial, equívocos ou 

deficiências da PROPOSTA COMERCIAL; 

H. as mudanças nos planos, nos projetos ou obras, por liberalidade da 

CONCESSIONÁRIA; 

I. erros, vícios, defeitos, irregularidades e inconformidades em seus projetos e obras, 

incluindo danos decorrentes de falha na segurança no local de sua realização bem como 

o erro nas suas estimativas de custos, de gastos e/ou de cronograma, as falhas na prestação 

dos serviços e atividades e os erros ou falhas causadas pela CONCESSIONÁRIA, por 

seus prepostos ou empregados, ou por seus subcontratados;  

J. custos e investimentos atinentes à recuperação e melhorias em razão de vícios ocultos 

ou aparentes nos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO ou na ÁREA DA 

CONCESSÃO, e/ou funcionalidade e qualidade inferior às esperadas, desde que estejam 

incluídos em seu PLANO DE OPERAÇÃO e PLANO DE INTERVENÇÃO.  

K. a segurança e a saúde dos trabalhadores que estejam a ela subordinados na execução 

do OBJETO deste CONTRATO e/ou seus subcontratados;  

L. o aumento do custo de FINANCIAMENTO(S) assumido(s) para a realização de 

investimentos ou para o custeio dos serviços OBJETO da CONCESSÃO, inclusive em 

razão do aumento de taxas de juros, ressalvados os casos em que ficar comprovado que o 

aumento dos custos relacionados ao(s) FINANCIAMENTO(S) obtidos pela 

CONCESSIONÁRIA decorrem diretamente de atos praticados pelo PODER 

CONCEDENTE no âmbito deste CONTRATO, sobretudo aqueles relacionados a 

eventual descumprimento das obrigações contratuais por ele assumidas;  

M. a qualidade na prestação dos serviços e atividades OBJETO deste CONTRATO, bem 

como o atendimento às especificações técnicas dos serviços e aos indicadores de 

desempenho;  

N. a obsolescência, a segurança, a robustez e o pleno funcionamento das tecnologias, dos 

equipamentos e das técnicas empregadas na CONCESSÃO;  
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O. os prejuízos causados a terceiros ou ao meio ambiente por culpa da 

CONCESSIONÁRIA, de seus empregados, prestadores de serviço, terceirizados, 

subcontratados ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no 

exercício das atividades abrangidas neste CONTRATO;  

P. existência de condições do solo/terreno da ÁREA DA CONCESSÃO que 

comprovadamente atrasem o cronograma ou impeçam a execução das obras, ressalvadas 

as obras previstas como investimentos mínimos no CADERNO DE ENCARGOS DA 

CONCESSIONÁRIA;  

Q. a recuperação, prevenção, correção e gerenciamento de passivo ambiental relacionado 

à CONCESSÃO, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente à DATA DA ORDEM 

DE INÍCIO, inclusive o passivo ambiental referente à destinação final dos equipamentos 

e bens;  

R. as ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, negligência, inépcia ou 

omissão no cumprimento do OBJETO deste CONTRATO, exceto por atos ou omissões 

do PODER CONCEDENTE;  

S. o perecimento, destruição, roubo, furto, vandalismo, depredação, perda ou quaisquer 

outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO, 

responsabilidade que não será reduzida ou excluída em virtude da fiscalização do PODER 

CONCEDENTE;  

T. os riscos que sejam objeto de cobertura dos seguros obrigatórios indicados na Cláusula 

32, até o limite de cobertura indicado na referida cláusula;  

U. planejamento tributário;  

V. criação, extinção ou alteração de tributos ou encargos legais que não tenham 

repercussão direta nas receitas e despesas da CONCESSIONÁRIA;  

W. intervenção na CONCESSÃO pelo PODER CONCEDENTE em razão de 

descumprimento contratual pela CONCESSIONÁRIA;  

X. extinção da CONCESSÃO por decretação de caducidade da CONCESSÃO;  

Y. os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 

deste CONTRATO, incluída a elevação do custo de mão-de-obra por acordo, convenção 

ou dissídio coletivo de trabalho, e as responsabilizações deles decorrentes, incluídas 

aquelas relacionadas às empresas eventualmente subcontratadas no âmbito da 

CONCESSÃO;  

Z. acidente de trabalho na execução do OBJETO;  

AA. as greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONÁRIA, pelas 

subcontratadas ou pelas prestadoras de serviços à CONCESSIONÁRIA;  
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BB. a interface com entidades e órgãos públicos, subcontratadas, consumidores e 

tomadores de serviços da CONCESSIONÁRIA, bem como com os USUÁRIOS;  

CC. a não efetivação da demanda ou receitas projetadas, inclusive de projetos associados, 

ou sua redução por qualquer motivo, ainda que decorrente de concorrência praticada por 

terceiros; 

DD. todos os riscos inerentes à exploração da FONTE DE RECEITAS;  

EE. alteração do cenário macroeconômico;  

FF. a realização e o pagamento de eventuais ajustes e adequações necessários para o 

cumprimento das diretrizes mínimas estabelecidas neste CONTRATO e seus ANEXOS;  

GG. o inadimplemento de COMERCIANTES DO CENTRO DE CONVNEÇÕES – CIC, 

consumidores ou tomadores de serviço da CONCESSIONÁRIA pelos pagamentos que 

lhe forem devidos a qualquer título;  

HH. não atender à qualidade na prestação dos serviços e atividades do OBJETO, ou não 

atender às especificações técnicas dos serviços e ao ÍNDICE DE DESEMPENHO.  

II. os custos de ações judiciais de terceiros contra a CONCESSIONÁRIA ou 

subcontratadas decorrentes da execução da CONCESSÃO, salvo se por fato imputável 

ao PODER CONCEDENTE;  

JJ. os custos incorridos e as perdas assumidas em razão da alteração superveniente de 

normas do Corpo de Bombeiros, de normas técnicas e/ou de normas de segurança;  

KK. os prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE devido ao uso da ÁREA DA 

CONCESSÃO e suas adjacências em desacordo com as previsões deste CONTRATO e 

seus ANEXOS ou com as normas aplicáveis;  

LL. interrupção e/ou intermitência no fornecimento de energia elétrica, água ou outros 

serviços necessários ao funcionamento das atividades exploradas na CONCESSÃO;  

MM. manifestações sociais e/ou públicas que comprometam a execução do OBJETO 

deste CONTRATO ou que acarretem danos aos BENS VINCULADOS à CONCESSÃO.  

25.4. A CONCESSIONÁRIA deverá indenizar e manter o PODER CONCEDENTE 

incólume a qualquer demanda ou prejuízo que este último venha a sofrer em virtude de 

atos praticados pela CONCESSIONÁRIA, seus administradores, empregados, prepostos, 

prestadores de serviços, subcontratados e terceiros com quem ela tenha contratado ou por 

qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada.  

25.5. A CONCESSIONÁRIA também deverá indenizar o PODER CONCEDENTE das 

despesas processuais, honorários sucumbenciais e demais encargos com os quais, direta 
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ou indiretamente, ele venha a arcar em razão das hipóteses previstas na subcláusula 

anterior.  

25.6. O PODER CONCEDENTE será exclusivamente responsável pelos riscos a seguir 

elencados: 

A. quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam direta 

ou indiretamente sobre os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA e que tenham 

repercussão direta em suas receitas e despesas.  

B. decisões judiciais ou administrativas que diretamente impactem ou onerem, impeçam 

ou impossibilitem a CONCESSIONÁRIA de prestar integral ou parcialmente os serviços 

OBJETO da CONCESSÃO, exceto nos casos em que a CONCESSIONÁRIA houver 

dado causa à situação sobre a qual estiverem fundadas referidas decisões;  

C. atrasos ou inexecução das obrigações da CONCESSIONÁRIA, causados pela demora 

ou omissão do PODER CONCEDENTE ou de demais órgãos ou entidades da 

Administração Pública direta ou indireta do Estado de Sergipe, desde que comprovada a 

regularidade formal, a tempestividade e a adequação dos requerimentos e solicitações 

encaminhados pela CONCESSIONÁRIA, e desde que os órgãos ou entidades 

competentes, uma vez provocados, deixem de observar o prazo regulamentar a eles 

conferido ou razoável para a respectiva manifestação;  

D. descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações contratuais ou 

regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de prazos a ele 

aplicáveis nos termos deste CONTRATO e/ou de acordo com a legislação vigente;  

E. atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados às 

obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA, bem como o descumprimento dos 

indicadores de desempenho, quando decorrentes diretamente de ação ou omissão do 

PODER CONCEDENTE;  

F. imposição, pelo PODER CONCEDENTE, de novas obrigações ou alteração unilateral 

das obrigações originalmente contempladas no CONTRATO, que provoque impacto 

substancial nos custos e encargos da CONCESSIONÁRIA;  

G. revisões sobre os parâmetros e medidores referentes ao ÍNDICE DE DESEMPENHO 

que acarretem, comprovadamente, encargos adicionais substanciais para a 

CONCESSIONÁRIA;  

H. prejuízos causados a terceiros ou ao meio ambiente pelos administradores, 

empregados, prepostos, prestadores de serviço, ocorridos antes da DATA DA ORDEM 

DE INÍCIO, hipótese em que, além do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO, terá a CONCESSIONÁRIA o direito ao ressarcimento pelo PODER 

CONCEDENTE de eventuais indenizações que vier a pagar em razão do passivo 
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ambiental e/ou casos de responsabilidade civil que tenham como causa fato anterior à 

CONCESSÃO; 

I. custos de recuperação, prevenção, correção e gerenciamento de passivo ambiental 

relacionados à CONCESSÃO, cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente à DATA 

DA ORDEM DE INÍCIO;  

J. vícios, defeitos ou inconformidades identificadas na infraestrutura e equipamentos do 

CENTRO DE CONVENÇÕES – CIC, cedidos pelo PODER CONCEDENTE para 

operação da CONCESSÃO;  

K. investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais 

desapropriações, reassentamentos, desocupações e instituição de servidões 

administrativas determinadas pelo PODER CONCEDENTE, na forma da lei;  

L. ações judiciais ou demandas administrativas originárias de serviços prestados 

anteriormente à DATA DA ORDEM DE INÍCIO;  

M. greve dos funcionários e empregados do PODER CONCEDENTE que 

comprovadamente impeça ou impossibilite a CONCESSIONÁRIA de prestar integral ou 

parcialmente o OBJETO da CONCESSÃO.  

N. falhas na operação dos equipamentos que comprometa a operação do CENTRO DE 

CONVENÇÕES;  

O. situação geológica da ÁREA DA CONCESSÃO, salvo o disposto na subcláusula 25.3 

alínea “p” .  

P. ausência de exercício da prerrogativa de realizar as vistorias e as aferições para cálculo 

do ÍNDICE DE DESEMPENHO pelo PODER CONCEDENTE, admitida retroação da 

penalidade por até 90 dias;  

Q. ocorrência de CASO FORTUITO e/ou FORÇA MAIOR quando as consequências não 

forem seguráveis no Brasil ou quando as consequências forem seguráveis, no que exceder 

ao valor da cobertura securitária.  

25.7. Na ocorrência de CASO FORTUITO e/ou FORÇA MAIOR, as PARTES acordarão 

se haverá lugar à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou à extinção da 

CONCESSÃO, tendo-se por base as consequências dos eventos para a continuidade do 

OBJETO deste CONTRATO, observado o disposto no Capítulo VIII.  

25.8. Verificando-se a extinção da CONCESSÃO, nos termos do disposto na subcláusula 

anterior, aplicar-se-ão, no que couberem, as regras e os procedimentos válidos para a 

extinção da CONCESSÃO por advento do termo contratual, conforme este CONTRATO, 

fazendo jus a CONCESSIONÁRIA ao recebimento da indenização pela(s) parcela(s) dos 

investimentos relacionados a bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados, os 
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quais tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do 

serviço concedido.  

25.9. As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e ações necessárias a 

fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORÇA 

MAIOR.  

25.10. A CONCESSIONÁRIA declara:  

A. ter ciência integral da natureza e extensão dos riscos assumidos neste CONTRATO;  

B. ter levado em consideração a repartição de riscos estabelecida neste CONTRATO para 

a formulação da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITAÇÃO. 

 

CAPÍTULO VIII - DAS REVISÕES CONTRATUAIS E DO EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO FINANCEIRO  

CLÁUSULA 26 - DAS REVISÕES ORDINÁRIAS  

26.1. Sem prejuízo das demais previsões deste CONTRATO, e das prerrogativas 

legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE, relativamente à imposição de novas 

obrigações ou de alterações sobre o OBJETO da CONCESSÃO, a cada 5 (cinco) anos, 

contados da DATA DA ORDEM DE INÍCIO, as PARTES promoverão a revisão dos 

parâmetros, condições e resultados gerais da CONCESSÃO, com o objetivo de, sendo o 

caso:  

A. rever as especificações do OBJETO deste CONTRATO e aprimorar os serviços e as 

atividades OBJETO da CONCESSÃO, em atenção ao princípio da atualidade;  

B. analisar criticamente e eventualmente alterar os encargos previstos neste CONTRATO 

ou no ANEXO XIX – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA;  

C. rever o conteúdo dos planos previstos como de apresentação obrigatória pela 

CONCESSIONÁRIA, nos termos do ANEXO XIX – CADERNO DE ENCARGOS DA 

CONCESSIONÁRIA; ou  

D. incluir e/ou excluir encargos, em razão de transformações tecnológicas supervenientes 

ou em razão da necessidade de adequação dos sistemas de mensuração da qualidade dos 

serviços prestados constantes no ANEXO XVIII deste CONTRATO.  

26.2. O procedimento de revisão deverá ser instaurado de ofício pelo PODER 

CONCEDENTE, ou a pedido da CONCESSIONÁRIA, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

prorrogável por igual período, da conclusão dos 5 (cinco) primeiros anos de vigência 

deste CONTRATO, e assim sucessivamente, até o final do prazo de duração da 

CONCESSÃO.  
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26.3. Caso não haja a necessidade de alterações dos parâmetros, condições e resultados 

gerais da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE deverá instaurar o procedimento 

previsto nessa subcláusula para pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer revisão, 

abrindo prazo para manifestação da CONCESSIONÁRIA.  

26.4. Para fins da análise da necessidade, conveniência ou oportunidade da revisão de que 

trata esta cláusula, cada PARTE detalhará, no prazo de 30 (trinta) dias da instauração do 

processo, as eventuais alterações sugeridas, com as justificativas correspondentes, 

estudos e outros documentos que embasem a sua proposta.  

26.5. O procedimento de revisão ordinária será concluído mediante acordo entre as 

PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável quando necessário. Não chegando 

as PARTES a um acordo, observar-se-á o disposto no CAPÍTULO XII deste 

CONTRATO.  

26.6. Admite-se a participação de entidades, representantes da sociedade civil ou 

profissionais especializados no processo de revisão de que trata esta cláusula, para o 

levantamento de dados, confirmação de premissas e/ou elucidações de ordem técnica e 

econômica que se fizerem necessárias.  

26.7. Do resultado do procedimento de revisão de que trata esta cláusula, poderá ser 

revisto o equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, em benefício da 

CONCESSIONÁRIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos das cláusulas 28ª e 29ª 

deste CONTRATO.  

 

CLÁUSULA 27 - DAS REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS 

27.1. Sem prejuízo das demais previsões deste CONTRATO, e das prerrogativas 

legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente à imposição de novas 

obrigações ou de alterações sobre o OBJETO da CONCESSÃO, o PODER 

CONCEDENTE ou a CONCESSIONÁRIA poderão solicitar a revisão extraordinária do 

CONTRATO, sempre com vistas à regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade e generalidade dos serviços OBJETO da CONCESSÃO, e desde que tal 

medida seja imprescindível à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO. 

27.2. A solicitação da CONCESSIONÁRIA deverá vir acompanhada das razões que 

justifiquem a revisão pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou 

pareceres técnicos julgados pertinentes. 

27.3. Ao avaliar a solicitação encaminhada nos termos da subcláusula anterior, o PODER 

CONCEDENTE poderá consultar a opinião de outros órgãos e entidades técnicas 

envolvidos.  
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27.4. O procedimento de revisão extraordinária será concluído mediante acordo entre as 

PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período.  

27.5. Não chegando as PARTES a um acordo, observar-se-á o disposto CAPÍTULO XII 

deste CONTRATO.  

27.6. Do resultado do procedimento de revisão de que trata esta cláusula, poderá ser 

revisto o equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, em benefício da 

CONCESSIONÁRIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos das cláusulas 28 ªe 29ª 

deste CONTRATO.  

27.7. A omissão de qualquer das PARTES em solicitar a revisão extraordinária importará 

em renúncia desse direito após o prazo de 5 (cinco) anos, contado a partir do evento que 

der causa ao desequilíbrio. 

 

CLÁUSULA 28 - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

28.1. Sempre que atendidas as condições deste CONTRATO e mantida a alocação de 

riscos nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilíbrio econômico-financeiro.  

28.2. Para efeito deste CONTRATO, o equilíbrio econômico-financeiro somente será 

restabelecido quando a relação de proporcionalidade entre os encargos e a remuneração 

da CONCESSIONÁRIA for rompida, em função da superveniência de algum risco que 

tenha sido integral ou parcialmente e expressamente assumido pelo PODER 

CONCEDENTE.  

28.3. Sem prejuízo de outras hipóteses previstas expressamente neste CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro nas situações indicadas nas subcláusulas 25.6 e 25.7, e nas cláusulas 26ª e 27ª, 

observado o procedimento definido neste CONTRATO.  

28.4. Não dará ensejo a pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

quaisquer variações ordinárias previsíveis, consideradas aquelas inerentes ao mercado e 

à álea empresarial da CONCESSIONÁRIA, ou na variação de custos não previstos por 

equívoco ou deficiência na formulação da PROPOSTA COMERCIAL.  

28.5. Caberá o pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, pela 

CONCESSIONÁRIA, quando o risco motivador do reequilíbrio estiver expressamente 

atribuído ao PODER CONCEDENTE.  

28.6. O PODER CONCEDENTE poderá solicitar a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro, quando cabível, nos termos da lei e nas hipóteses previstas neste 

CONTRATO.  
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28.7. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será efetivada, de comum 

acordo entre as PARTES, mediante as seguintes modalidades:  

A. prorrogação ou redução do prazo da CONCESSÃO;  

B. revisão dos encargos e obrigações assumidos pela CONCESSIONÁRIA, inclusive 

prazos a ela vinculantes; 

C. revisão do valor devido a título de OUTORGA, para mais ou para menos;  

D. outra forma definida em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a 

CONCESSIONÁRIA; ou  

E. pagamento em dinheiro;  

F. combinação das modalidades anteriores.  

28.8. Não chegando as PARTES a um acordo, observar-se-á o disposto no CAPÍTULO 

XII deste CONTRATO.  

28.9. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão de evento cujo risco 

seja alocado ao PODER CONCEDENTE, salvo na hipótese de realização de novos 

investimentos ou expansão do empreendimento, devidamente autorizados pelo PODER  

CONCEDENTE, terá como teto o valor da taxa de outorga relativo ao período do evento 

causador do reequilíbrio econômico-financeiro. 

28.10. As alternativas para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro não 

poderão alterar a alocação de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.  

 

CLÁUSULA 29 - DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSIÇÃO DO 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO  

29.1. O procedimento para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá 

ser instaurado por qualquer uma das PARTES, após processo de revisão ordinária ou 

extraordinária, quando se verificar o desequilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO, mediante a apresentação de relatório técnico comprobatório. 

29.2. A análise da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pressupõe a 

verificação das condições econômicas globais do ajuste, tomando-se como base os efeitos 

dos eventos que lhe deram causa, descritos em um relatório técnico a ser apresentado pela 

PARTE interessada, o qual poderá vir acompanhado de laudo pericial, estudos 

independentes e/ou outros documentos considerados pertinentes. 

29.3. O relatório técnico, de que tratam as subcláusulas anteriores, deverá demonstrar os 

efeitos dos eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a 

sua demonstração, considerando, dentre outros, a estimativa de variação de 
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investimentos, a demonstração fundamentada dos custos ou despesas incorridos e a 

sugestão das medidas a serem adotadas para a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro deste CONTRATO. 

29.4. Quando o pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro for iniciado 

pela CONCESSIONÁRIA, observar-se-á o que se segue:  

A. o pedido deverá ser acompanhado de relatório técnico, laudo pericial e/ou estudo 

independente que efetivamente demonstre o impacto da ocorrência, na forma estabelecida 

nas subcláusulas anteriores, contemplando ainda dados como a data da ocorrência e a 

provável duração da hipótese ensejadora da recomposição; 

B. o pedido deverá ser acompanhado de todos os documentos necessários à demonstração 

do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar laudos econômicos 

específicos da CONCESSIONÁRIA ou estudos elaborados por órgãos ou entidades da 

Administração Pública Estadual ou, ainda, por entidades independentes;  

C. o pedido, conforme o caso, deverá conter a indicação da pretensão de recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro numa das formas indicadas na subcláusula 28.7, 

trazendo a demonstração circunstanciada dos pressupostos e parâmetros utilizados e 

informando os impactos e as eventuais alternativas de balanceamento das prestações entre 

as PARTES.  

29.5. O PODER CONCEDENTE terá livre acesso a informações, bens e instalações da 

CONCESSIONÁRIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o quanto alegado pela 

CONCESSIONÁRIA no pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

eventualmente apresentado.  

29.6. Para a confirmação das situações apontadas como ensejadoras de desequilíbrio 

econômico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, 

as PARTES poderão contar com a participação de entidade especializada especialmente 

contratada para essa finalidade.  

29.7. O processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será realizado de 

forma que seja nulo o valor presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em 

razão do evento que ensejou a recomposição, considerando (i) os fluxos dos dispêndios 

marginais resultantes do evento que deu origem à recomposição; (ii) os fluxos das receitas 

marginais resultantes do evento que deu origem à recomposição.  

29.8. Para eventos de desequilíbrios ou impactos futuros, a taxa de desconto real anual a 

ser utilizada no cálculo do valor presente líquido será composta 

a) pela média dos últimos 03 (três) meses da taxa bruta de juros (excluído o 

IPCA) de venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (antigas Notas do 

Tesouro Nacional Série B – NTN-B), ex-ante a dedução do Imposto de Renda, 
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com vencimento em 15/08/2050, publicada pela Secretaria do Tesouro 

Nacional, apurada na data do efetivo impacto do evento de desequilíbrio no 

fluxo de caixa da CONCESSIONÁRIA, acrescida de um prêmio de risco de 

5,15 % a.a. ( cinco inteiros e quinze centésimos por cento ao ano); ou 

 b) pela Taxa Interna de Retorno (TIR) prevista na PROPOSTA COMERCIAL 

da CONCESSIONÁRIA, caso esta seja menor do que a taxa estabelecida na 

alínea anterior.  

29.9. Em caso de extinção ou de recompra pelo Governo Federal dos títulos de que tratam 

as subcláusulas acima, as PARTES estipularão de comum acordo a nova metodologia de 

cálculo da taxa de desconto real anual e prêmio de risco a ser adotada. 

29.10. Quando os fluxos de caixa do negócio forem apurados em reais (R$) correntes, a 

taxa de desconto descrita nas subcláusulas anteriores deverá incorporar o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE).  

29.11. Para fins de determinação dos fluxos dos dispêndios marginais, deverão ser 

utilizadas as melhores informações disponíveis e atualizadas para se estimar o valor dos 

investimentos, dos custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, 

resultantes do evento de desequilíbrio, tomando-se por base as melhores referências de 

preço do setor público e/ou do setor privado disponíveis no momento do pleito e, na 

indisponibilidade de informações mais atuais e a critério do PODER CONCEDENTE, 

das projeções realizadas por ocasião da concorrência.  

29.12. O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro iniciado por 

qualquer uma das PARTES deverá ser objeto de comunicação à outra PARTE, 

consignando-se a ela o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, para 

manifestação. 

29.13. A comunicação encaminhada pela PARTE interessada à outra PARTE deverá estar 

acompanhada de cópia dos laudos e/ou dos estudos realizados para a caracterização da 

situação que levaria à recomposição.  

29.14. Findo o prazo de que trata a subcláusula 29.12, e não havendo manifestação da 

CONCESSIONÁRIA, no caso de o processo ter sido instaurado pelo PODER 

CONCEDENTE, será considerada aceita, de imediato, a proposta de recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro do PODER CONCEDENTE.  

29.15. Respondida a proposta pela CONCESSIONÁRIA, no caso de o processo ter sido 

instaurado pelo PODER CONCEDENTE, ele terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

por igual período, para decidir sobre a recomposição de equilíbrio econômico-financeiro. 
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29.16. Caso se verifique a procedência, ao final, do pedido de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro apresentado, os custos com diligências e estudos necessários à 

plena instrução do procedimento. serão arcados exclusivamente pela PARTE que deu 

causa ao desequilíbrio. 

29.17. O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deste 

CONTRATO deverá ser concluído em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, ressalvada 

a hipótese em que seja necessária a prorrogação, devidamente justificada, para a 

complementação da instrução do respectivo procedimento.  

29.18. Decorridos 90 (noventa) dias após a apresentação do pedido de reequilíbrio 

econômico-financeiro, por requerimento da CONCESSIONÁRIA e não sendo 

encontrada solução amigável, ou ainda, em caso de discordância quanto à necessidade de 

recomposição ou quanto aos valores e/ou demais dados indicados, as PARTES poderão 

recorrer aos procedimentos previstos no CAPÍTULO XII.  

 

CAPÍTULO IX - DAS GARANTIAS E SEGUROS  

CLÁUSULA 30 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA 

CONCESSIONÁRIA  

30.1. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, a CONCESSIONÁRIA manterá 

a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, prestada como condição precedente 

para a assinatura deste CONTRATO, no montante de 1% (um por cento) do VALOR DO 

CONTRATO;  

30.2. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO servirá para cobrir:  

A. o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE face ao 

inadimplemento da CONCESSIONÁRIA;  

B. o pagamento da OUTORGA, no caso de atraso de pagamento pela 

CONCESSIONÁRIA superior à 30 (trinta) dias úteis;  

C. devolução dos bens integrantes da CONCESSÃO em desconformidade com as 

exigências estabelecidas neste CONTRATO ou nos ANEXOS; e/ou 

D. o pagamento das multas que forem aplicadas à CONCESSIONÁRIA em razão do 

inadimplemento no cumprimento de suas obrigações contratuais, cuja quitação não 

ocorrer em até 30 (trinta) dias úteis da respectiva imposição. 

30.3. Se o valor das multas contratuais, eventualmente impostas à CONCESSIONÁRIA, 

for superior ao valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, além da perda 

desta, a CONCESSIONÁRIA responderá pela diferença e pela reposição do valor integral 
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da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

sob pena de aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO.  

30.4. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA deverá recompor o seu valor integral, observado prazo idêntico ao 

da subcláusula anterior. 

30.5. A recomposição de que trata a subcláusula anterior poderá ser efetuada pela 

CONCESSIONÁRIA mediante complementação da garantia existente ou contratação de 

nova(s) garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO seja sempre equivalente ao montante definido na subcláusula 30.1., sob 

pena de aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO.  

30.6. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO referida nesta cláusula poderá 

assumir qualquer das modalidades a seguir: 

A. caução em dinheiro, em moeda nacional (reais), depositada em conta corrente a ser 

indicada pelo PODER CONCEDENTE;  

B. caução em títulos da dívida pública federal, não gravados com cláusulas de 

inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados em 

sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil; 

C. seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil, 

com a apresentação da respectiva certidão de regularidade da SUSEP, vigente; ou 

D. fiança bancária, fornecida por instituição financeira autorizada a funcionar no Brasil, 

com classificação em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "A(bra)", 

conforme divulgado pelas agências de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em 

favor do PODER CONCEDENTE.  

30.7. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ofertada não poderá conter 

quaisquer ressalvas ou condições que possam dificultar ou impedir sua execução, ou que 

possam suscitar dúvidas quanto à sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONÁRIA 

promover as renovações e atualizações que forem necessárias à sua plena vigência 

durante o CONTRATO.  

30.8. As GARANTIAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO apresentadas na modalidade 

seguro-garantia deverão seguir o disposto na Circular SUSEP nº 477/13 ou em norma que 

venha substituí-la.  

30.9. Para a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO apresentada na modalidade 

caução em títulos da dívida pública federal, serão admitidos os seguintes títulos: 

A. Tesouro Prefixado;  

B. Tesouro Selic;  
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C. Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais;  

D. Tesouro IPCA; E. Tesouro IGPM + com Juros Semestrais; e  

F. Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.  

30.10. As despesas referentes à prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO, incluída a sua recomposição, serão de responsabilidade exclusiva da 

CONCESSIONÁRIA.  

30.11. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter vigência 

de no mínimo 01 (um) ano, com cláusula de renovação até a extinção das obrigações da 

CONCESSIONÁRIA.  

30.12. Na hipótese de não ser possível prever tal renovação de obrigações na respectiva 

apólice, a CONCESSIONÁRIA deverá promover as renovações, prorrogações e 

atualizações necessárias. 

30.13. A apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a seguradora 

informar ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA, no mínimo 90 (noventa) 

dias antes do prazo final da validade, se a apólice será ou não renovada.  

30.14. No caso de a seguradora não renovar a apólice de seguro-garantia, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar garantia de valor e condições equivalentes, para 

aprovação do PODER CONCEDENTE, até 05 (cinco) dias úteis antes do vencimento da 

apólice, independentemente de notificação.  

30.15. Durante a vigência do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA poderá substituir a 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades 

admitidas nesta cláusula, mediante prévia aprovação do PODER CONCEDENTE.  

30.16. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será reajustada anualmente, a 

partir da data da entrega da PROPOSTA COMERCIAL pela CONCESSIONÁRIA, por 

meio da aplicação do IPCA-IBGE.  

30.17. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá complementá-la, no prazo de 10 (dez) dias 

a contar da vigência do reajuste, de modo a manter inalterada a proporção fixada nesta 

cláusula, sob pena de caracterizar-se inadimplência da CONCESSIONÁRIA e serem 

aplicadas as penalidades cabíveis.  

30.18. A CONCESSIONÁRIA permanecerá responsável pelo cumprimento das 

obrigações contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizações, 

independentemente da utilização da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.  
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30.19. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, observado o montante 

mínimo definido nesta cláusula, deverá permanecer em vigor até, no mínimo, 180 (cento 

e oitenta) dias após a extinção do CONTRATO.  

30.20. A restituição ou liberação da garantia, em período inferior ao estabelecido na 

subcláusula anterior, dependerá da comprovação do integral cumprimento de todas as 

obrigações, incluindo trabalhistas e previdenciárias da CONCESSIONÁRIA, bem como 

da entrega dos BENS REVERSÍVEIS em perfeitas condições de operacionalidade, 

utilização e manutenção. 

 

CLÁUSULA 31 - DA GARANTIA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO 

FINANCIADOR PERANTE A CONCESSIONÁRIA  

31.1. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA vir a celebrar contrato de financiamento com 

terceiro, nos termos da cláusula 19 deste CONTRATO, ela poderá oferecer em garantia, 

de acordo com o disposto nos arts. 28 e 28-A, da Lei Federal nº 8.987/1995, os direitos 

emergentes da CONCESSÃO, observadas as disposições abaixo. 

31.2. O oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSÃO no(s) 

FINANCIAMENTO(S) vinculado(s) ao OBJETO do CONTRATO somente poderá 

ocorrer até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da 

CONCESSÃO.  

31.3. As ações de emissão da CONCESSIONÁRIA poderão, mediante prévia 

comunicação ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de 

FINANCIAMENTO(S), ou como contra garantia de operações diretamente vinculadas 

ao cumprimento de obrigações decorrentes do CONTRATO, estando a sua execução, 

porém, condicionada à prévia autorização do PODER CONCEDENTE, observado o 

disposto na cláusula 10 deste CONTRATO.  

31.4. É permitida a cessão, pela CONCESSIONÁRIA, de direitos decorrentes deste 

CONTRATO a terceiros, bem como a realização de pagamento direto, em nome do 

FINANCIADOR, das obrigações pecuniárias assumidas pelo PODER CONCEDENTE, 

nos termos deste CONTRATO, tais como os relativos às indenizações eventualmente 

devidas a ela pelo PODER CONCEDENTE, inclusive por extinção antecipada do 

CONTRATO, e de quaisquer outros valores que a CONCESSIONÁRIA tenha direito a 

receber no âmbito da CONCESSÃO.  

31.5. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONÁRIA poderão outorgar 

ao(s) FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicáveis, o 

direito de assumir o CONTROLE da SPE em caso de inadimplemento contratual pela 

CONCESSIONÁRIA dos referidos contratos de FINANCIAMENTO ou em caso de 
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inadimplemento deste CONTRATO, quando constatado que tais inadimplementos 

inviabilizem ou coloquem em risco a CONCESSÃO.  

31.6. A autorização do PODER CONCEDENTE para a assunção da CONCESSÃO de 

que trata a subcláusula anterior dependerá, única e exclusivamente, da comprovação, por 

parte do(s) FINANCIADOR(ES), de que atende(m) aos requisitos de habilitação jurídica 

e regularidade fiscal aplicáveis, previstos no EDITAL.  

31.7. Sem prejuízo do disposto na cláusula 10 deste CONTRATO, o pedido para a 

autorização da assunção do CONTROLE, que será apresentado por escrito pela 

CONCESSIONÁRIA e pelo(s) FINANCIADOR(ES), deverá contemplar as justificativas 

e demais elementos que possam subsidiar a análise do pedido pelo PODER 

CONCEDENTE, dentre os quais: 

A. cópia de atas de reuniões de sócios ou acionistas da CONCESSIONÁRIA;  

B. correspondências trocadas sobre o assunto entre os interessados;  

C. relatórios de auditoria;  

D. demonstrações financeiras; 

E. demais documentos pertinentes.  

31.8. A assunção do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA nos termos desta cláusula não 

alterará as suas obrigações e de seus sócios ou acionistas controladores perante o PODER 

CONCEDENTE.  

31.9. Caso o PODER CONCEDENTE entenda que o(s) FINANCIADOR(ES) não 

dispõe(m) de capacidade financeira ou que não preencha(m) os requisitos de habilitação 

necessários à assunção dos serviços e atividades, poderá negar, de maneira motivada, a 

assunção, por aquele(s), do controle da SPE.  

31.10. Na hipótese de o PODER CONCEDENTE negar a assunção do controle da SPE 

pelo(s) FINANCIADOR(ES), além da demonstração cabal de que ele(s) não preenche(m) 

algum dos requisitos expressos neste CONTRATO, deverá conceder o prazo de 10 (dez) 

dias para que o(s) FINANCIADOR(ES) apresente(m) outra proposta para a assunção do 

controle da SPE e/ou a sua reestruturação para que se torne adimplente com as suas 

obrigações. 

 

CLÁUSULA 32 - DOS SEGUROS  

32.1. A CONCESSIONÁRIA, além dos seguros exigíveis pela legislação aplicável, 

deverá assegurar, durante todo o prazo de vigência do CONTRATO, a existência e 

manutenção em vigor das apólices de seguro exigidas nesta cláusula, necessárias para 
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garantir a efetiva cobertura de riscos inerentes à execução das atividades pertinentes à 

CONCESSÃO.  

32.2. À exceção dos demais seguros, que deverão ser contratados a partir do início da 

operação do CENTRO DE CONVENÇÕES – CIC, na forma do cronograma estabelecido 

no PLANO DE OPERAÇÃO, e mantidos em vigor durante todo o prazo de vigência do 

CONTRATO, o seguro previsto na subcláusula 32.10, letra “d” e “e”, será obrigatório 

apenas durante a realização dos investimentos previstos no PLANO DE 

INTERVENÇÃO, devendo a sua vigência ser mantida ou renovada até a expedição do 

Termo Definitivo de Aceitação das Obras.  

32.3. Nenhuma obra ou serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a 

CONCESSIONÁRIA apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovação de que as 

apólices dos seguros expressamente exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor 

nas condições estabelecidas, podendo ser apresentados, para tanto, certificados de seguros 

ou apólices provisórias, desde que as garantias estejam sempre cobertas conforme exigido 

neste CONTRATO.  

32.4. As apólices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras de 

primeira linha, autorizadas a operar no Brasil, assim entendidas aquelas cuja classificação 

de força financeira em escala nacional seja igual ou superior a "Aa2.br", "brAA" ou 

"A(bra)", conforme divulgado pelas agências de risco Moody´s, Standard & Poors ou 

Fitch, respectivamente.  

32.5. O PODER CONCEDENTE deverá ser indicado como cossegurado nas apólices de 

seguros, cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensão, a modificação 

ou a substituição de quaisquer apólices contratadas pela CONCESSIONÁRIA, bem como 

a alteração nas coberturas e demais condições correspondentes, a fim de assegurar a 

adequação dos seguros às novas situações que ocorram durante o período do 

CONTRATO, dentro das condições da apólice.  

32.6. As instituições financeiras que realizem empréstimos poderão ser incluídas nas 

apólices de seguro, na condição de cosseguradas ou beneficiárias, desde que a medida 

não prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.  

32.7. As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou disposições que 

contrariem as disposições do presente CONTRATO ou a regulação setorial.  

32.8. Anualmente, até o último dia útil da vigência da apólice, a CONCESSIONÁRIA 

deverá apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando:  

A. que todos os prêmios vencidos no ano imediatamente anterior foram devidamente 

quitados;  
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B. que as apólices contratadas pela CONCESSIONÁRIA estão em plena vigência ou 

foram renovadas, devendo neste caso ser encaminhada ao PODER CONCEDENTE a 

comprovação da renovação. 

32.9. A CONCESSIONÁRIA também deverá fornecer ao PODER CONCEDENTE, em 

prazo não superior a 30 (trinta) dias antes do fim da vigência de cada apólice, certificado 

emitido pela seguradora confirmando que as apólices de seguros contratados foram ou 

serão renovadas imediatamente após o seu vencimento, ou ainda nova apólices de 

seguros, sob pena de aplicação das sanções e penalidades previstas neste CONTRATO.  

32.10. A CONCESSIONÁRIA contratará e manterá em vigor, no mínimo, os seguintes 

seguros: 

A. seguro de riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”, cuja 

apólice deverá compreender todos os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO, 

incluindo, no mínimo, a cobertura de danos materiais por incêndio, tumulto, 

manifestações, raio, vendaval, ciclone, granizo, explosão, alagamentos e inundações, 

vazamento de tubulações, danos elétricos, de equipamentos eletrônicos, lucros cessantes 

[período indenitário de no mínimo 6 (seis) meses], roubo de bens, pequenas obras de 

engenharia; 

B. seguro de responsabilidade civil com operações, que compreenda todos e quaisquer 

acidentes causados pela CONCESSIONÁRIA, subcontratadas ou terceiros, ou por seus 

prepostos ou empregados, cobrindo qualquer prejuízo material, pessoal, moral ou outro, 

que venha a ser causado ou esteja relacionado com a execução da CONCESSÃO, 

inclusive, mas não se limitando a responsabilidade civil de empregador, mortes e danos 

corporais, morais e materiais causados a terceiros;  

C. seguro para estacionamento existente na ÁREA DA CONCESSÃO, conforme a 

regulamentação aplicável;  

D. seguro de risco de engenharia, compreendendo a fase de implantação, modernização 

ou ampliação, incluindo a cobertura de danos decorrentes de erros de projeto e riscos do 

fabricante (quando não houver garantia do fabricante), tumultos e greves, despesas 

extraordinárias, despesas de salvamento e contenção de sinistros, despesas de desentulho, 

honorário de peritos, manutenção ampla; e  

E. seguro de responsabilidade civil para obras civis, instalações e montagem, que 

compreenda todos e quaisquer acidentes causados pela CONCESSIONÁRIA, 

subcontratadas ou terceiros, ou de seus prepostos ou empregados, com cobertura mínima 

de indenização em decorrência de responsabilidade civil cruzada, erro de projeto, 

poluição súbita/acidental, responsabilidade civil do empregador, circulação de 

equipamentos nas adjacências e danos morais.  
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32.11. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverão ser 

coincidentes com as melhores práticas de mercado para cada tipo de sinistro.  

32.12. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de contratar 

e manter em plena vigência as apólices de seguro, o PODER CONCEDENTE, 

independentemente da prerrogativa de decretar a intervenção ou a caducidade da 

CONCESSÃO e de aplicar as demais penalidades correspondentes, poderá tomar a 

iniciativa da contratação e ao pagamento direto dos prêmios respectivos, direcionando e 

cobrando a totalidade dos custos a ser ressarcida pela CONCESSIONÁRIA.  

32.13. Verificada a hipótese a que se refere a subcláusula anterior, a CONCESSIONÁRIA 

deverá, em até 15 (quinze) dias da data em que vier a ser notificada sobre as despesas 

decorrentes da contratação de seguros, reembolsar o PODER CONCEDENTE, sob pena 

de se executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, sendo-lhe ainda 

aplicadas as demais sanções previstas neste CONTRATO.  

32.14. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo pagamento integral da franquia, em 

caso de utilização de quaisquer dos seguros por ela contratados.  

32.15. Além dos seguros previstos nesta cláusula, a CONCESSIONÁRIA deverá 

contratar apólices de seguros específicas para as FONTES DE RECEITA, nos termos da 

legislação aplicável e de forma a manter vigentes as autorizações e licenças obtidas para 

explorá-los. 

 

CAPÍTULO X - DO REGIME DE BENS DA CONCESSÃO  

CLÁUSULAS 33 - DOS BENS VINCULADOS À CONCESSÃO  

33.1. Os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO são os bens integrantes ou não do 

patrimônio da CONCESSIONÁRIA, necessários à implantação e à execução adequada e 

contínua do OBJETO do CONTRATO, e ainda aqueles que pertençam ao domínio ou 

estejam no uso do PODER CONCEDENTE e sejam cedidos para uso da 

CONCESSIONÁRIA.  

33.2. A CONCESSIONÁRIA utilizará os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO 

exclusivamente para executar o objeto do CONTRATO.  

33.3. A CONCESSIONÁRIA zelará pela proteção e segurança dos BENS 

VINCULADOS À CONCESSÃO, encarregando-se da sua permanente vigilância, de 

forma a protegê-los de invasões e depredações por terceiros, ressalvado o exercício do 

poder de polícia, de competência privativa do Estado.  

33.4. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter, em bom estado de funcionamento, 

conservação, higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e segurança, às 
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suas expensas, os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO, durante toda a vigência do 

CONTRATO, efetuando para tanto as reparações, renovações e adaptações necessárias 

ao bom desempenho da CONCESSÃO.  

33.5. A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar a atualidade dos BENS VINCULADOS 

À CONCESSÃO, assim entendida como o direito dos USUÁRIOS de utilização do 

CENTRO DE CONVENÇÕES – CIC, por meio de equipamentos e instalações 

adequadas, que, permanentemente, ao longo da CONCESSÃO, possibilitem o 

cumprimento dos indicadores de desempenho e o oferecimento de segurança aos 

USUÁRIOS.  

33.6. No caso de dano, obsolescência ou extravio dos BENS VINCULADOS À 

CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá efetuar o imediato conserto, substituição 

ou reposição do bem. 

33.7. Uma vez transcorrida a vida útil dos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO ou 

caso seja necessária sua substituição, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder à sua 

imediata substituição por bem de qualidade igual ou superior, e que incorpore as 

inovações tecnológicas aplicáveis.  

33.7.1. Para a incorporação de novos padrões de atualidade à CONCESSÃO, a 

CONCESSIONÁRIA poderá apresentar diferentes alternativas de equipamentos, 

mobiliário e instalações para aprovação do PODER CONCEDENTE, comprovando a sua 

adequação aos indicativos e especificações constantes deste CONTRATO e de seus 

ANEXOS. 

33.8. A eventual solicitação do PODER CONCEDENTE que envolva a incorporação de 

inovação tecnológica em condições extraordinárias ou em padrões superiores ao dever da 

CONCESSIONÁRIA de garantir a atualidade dos bens será hipótese de recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, desde que essa solicitação tenha 

provocado comprovado incremento dos custos projetados para o CONTRATO.  

33.9. Ressalvadas as hipóteses previstas na presente cláusula, a utilização direta de 

equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens, que não sejam de propriedade da 

CONCESSIONÁRIA, na execução do OBJETO da CONCESSÃO, dependerá de 

autorização prévia, específica e expressa do PODER CONCEDENTE, mediante 

solicitação a ele encaminhada pela CONCESSIONÁRIA na qual se demonstre a 

inexistência de qualquer prejuízo para a continuidade dos serviços OBJETO do 

CONTRATO em caso de extinção da CONCESSÃO.  

33.9.1. O PODER CONCEDENTE poderá autorizar a utilização dos bens de terceiros 

pela CONCESSIONÁRIA, desde que reste comprovada a inexistência de risco à 

continuidade do OBJETO do CONTRATO, e não reste prejudicada a reversão dos bens 

imprescindíveis à execução da CONCESSÃO.  
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33.10. São bens cuja reversão não é obrigatória e que não dependem da autorização prévia 

de que trata a subcláusula 33.9, sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato, o mútuo, 

o leasing ou outra forma jurídica prevista na legislação, para a sua utilização na 

CONCESSÃO: 

A. materiais e mobiliário de escritório, equipamentos e suprimentos de informática 

(computadores, impressoras, projetores, servidores etc.) e licenças de uso ou códigos-

fonte de softwares;  

B. equipamentos e aparelhos de som, de projeção e de audiovisual; 

C. veículos automotores (caminhões, automóveis etc.) adotados na execução do OBJETO 

do CONTRATO; 

D. equipamentos de manutenção da área da concessão e geradores de energia. 

33.11. É vedada a autorização de que trata a subcláusula 33.9 para os seguintes bens, que 

são considerados, de antemão, BENS REVERSÍVEIS:  

A. todos os bens móveis e imóveis relacionados como investimento obrigatório no 

ANEXO XIX – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA;  

B. edificações em geral implantadas na área da concessão, pela CONCESSIONÁRIA ou 

por terceiros, inclusive para a exploração de FONTES DE RECEITA;  

C. infraestrutura permanente e fixa das áreas livres e das edificações (cabeamento, 

quadros de distribuição, pontos de conexão, sanitários, pias etc.) e respectivos 

componentes hidráulicos, rede de TI, elétrica, de som, de imagem e de iluminação;  

D. sistemas e equipamentos de CFTV;  

E. equipamentos de controle de acesso;  

F. sistemas e equipamentos de climatização, hidráulico e de energia, exceto geradores. 

33.12. Os BENS REVERSÍVEIS são aqueles imprescindíveis à execução e à 

continuidade do OBJETO do CONTRATO, integrantes do patrimônio da 

CONCESSIONÁRIA, e que reverterão em favor do PODER CONCEDENTE após a 

extinção da CONCESSÃO.  

33.13. Os BENS REVERSÍVEIS deverão ser permanentemente inventariados pela 

CONCESSIONÁRIA.  

33.14. Sem prejuízo da obrigação de inventariar os bens, deverá a CONCESSIONÁRIA 

apresentar ao PODER CONCEDENTE, até o primeiro dia útil do mês de fevereiro de 

cada ano, relatório circunstanciado que retrate a situação de todos os BENS 

VINCULADOS À CONCESSÃO. 
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33.15. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a entregar os BENS REVERSÍVEIS em 

condições adequadas de operacionalidade, utilização e manutenção, considerando sua 

vida útil e o uso regular ao longo da CONCESSÃO.  

33.16. Os BENS REVERSÍVEIS serão transferidos ao PODER CONCEDENTE livres 

de quaisquer ônus ou encargos.  

33.17. Todos os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO ou investimentos neles 

realizados deverão ser integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela 

CONCESSIONÁRIA no prazo da CONCESSÃO, de acordo com a legislação vigente.  

33.18. Nas hipóteses de extinção antecipada do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA 

terá direito à indenização correspondente às parcelas dos investimentos realizados, 

inclusive em obras, bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham 

sido realizados conforme previsto no CONTRATO, deduzidos os ônus financeiros 

remanescentes e eventuais descontos previstos no CONTRATO, especialmente nos casos 

de caducidade da CONCESSÃO.  

33.19. A CONCESSIONÁRIA somente poderá alienar os BENS REVERSÍVEIS se 

proceder à sua imediata substituição por outros em condições de operacionalidade e 

funcionamento idênticas ou superiores aos substituídos, salvo nos casos em que 

comprovadamente tais bens se mostrarem não mais necessários à execução das obras e 

atividades remanescentes da CONCESSÃO, devendo, para tanto, comunicar previamente 

o PODER CONCEDENTE e proceder à atualização do respectivo inventário de BENS 

REVERSÍVEIS.  

33.20. Qualquer alienação ou substituição de BENS REVERSÍVEIS que a 

CONCESSIONÁRIA pretenda realizar, nos últimos 02 (dois) anos do prazo final da 

CONCESSÃO, deverá ser prévia e expressamente autorizada pelo PODER 

CONCEDENTE.  

33.21. Todos os negócios jurídicos da CONCESSIONÁRIA com terceiros que envolvam 

os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO deverão mencionar expressamente sua 

vinculação.  

33.22. Os BENS REVERSÍVEIS, incluindo, mas sem se limitar, o domínio útil de bens 

imóveis adquiridos pela CONCESSIONÁRIA para a realização dos serviços, afetados à 

CONCESSÃO, poderão ser cedidos, onerados, arrendados, dados em comodato ou 

garantia, desde que a operação seja previamente autorizada pelo CONCEDENTE e os 

ativos retornem, livres e desembaraçados, ao domínio pleno ou útil da 

CONCESSIONÁRIA em até 12 (doze) meses antes do encerramento do prazo da 

CONCESSÃO.  
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33.23. A CONCESSIONÁRIA fica expressamente autorizada a propor, em nome próprio, 

quaisquer medidas judiciais cabíveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS 

REVERSÍVEIS.  

 

CLÁUSULA 34 - DA REVERSÃO DOS BENS VINCULADOS À CONCESSÃO  

34.1. Extinta a CONCESSÃO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS 

REVERSÍVEIS, os direitos e os privilégios vinculados à exploração da CONCESSÃO 

transferidos à CONCESSIONÁRIA, ou por esta adquiridos ou implantados.  

34.2. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO, as 

PARTES deverão estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS VINCULADOS À 

CONCESSÃO, com o fim de identificar aqueles prescindíveis à continuidade da 

execução do OBJETO deste CONTRATO e revisar o inventário de que trata a subcláusula 

33.13.  

34.3. Caso haja divergência entre as PARTES quanto à avaliação prevista na subcláusula 

anterior, admitir-se-á o recurso ao expediente de solução de conflitos estabelecido no 

capítulo XII deste CONTRATO.  

34.4. Procedida a avaliação dos BENS VINCULADOS à CONCESSÃO e identificação 

dos BENS REVERSÍVEIS, será realizada, por ocasião da reversão, a lavratura do 

respectivo Termo Definitivo de Devolução dos Bens Reversíveis.  

34.5. A reversão será gratuita e automática, com os bens em condições de 

operacionalidade, utilização e manutenção e livres de quaisquer ônus ou encargos.  

 

CAPÍTULO XI - DAS SANÇÕES E PENALIDADES APLICÁVEIS ÀS PARTES  

CLÁUSULA 35 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

35.1. No caso da Concessionária não cumprir integralmente as obrigações licitatórias e/ou 

contratuais assumidas, sujeitar-se-á, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal e de 

outras penalidades previstas na legislação e na regulamentação vigentes, às seguintes 

sanções administrativas, cominadas isolada ou concomitantemente:  

A. advertência; 

B. multa de 10% (dez por cento) do IPCA relativo ao mês imediatamente anterior ao fato 

gerador) por dia de atraso no pagamento do valor correspondente à outorga da Concessão, 

acrescido de correção monetária, tendo como base de cálculo o valor correspondente ao 

repasse mensal em atraso;  
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C. multa diária, no caso de atraso injustificado na execução do serviço objeto desta, que 

será cobrada da Concessionária, correspondente a 0,1% da Receita Bruta diária da 

Concessionária, considerando os últimos três meses ou do início do período de prestação 

dos serviços, caso este seja menor que três meses; 

D. multa rescisória que será aplicada no caso de rescisão da Concessão, por culpa da 

concessionária e após saneado o processo, no valor correspondente a 10%(dez por cento) 

do valor da Receita Média Bruta mensal, considerando os últimos 6 (seis) meses 

anteriores ao da rescisão, independentemente da multa por dia de atraso e outras 

indenizações previstas em Lei e neste Termo;  

E. multa de até 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do contrato, por quaisquer 

descumprimentos quanto às suas obrigações.  

F. Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos; 

G. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

35.2. A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, serão mantidas enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Concessionária 

ressarcir a Concedente pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de sanção 

aplicada. 

35.3. O PODER CONCEDENTE, na definição da dosimetria da penalidade, levará em 

consideração as circunstâncias de cada caso de maneira motivada, observando a 

proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção, inclusive quanto 

ao número de frequentadores e promotores atingidos e o prolongamento, no tempo, da 

situação que caracterizou a infração. 

35.4. Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e 

garantido o contraditório e a ampla defesa.  

 

CLÁUSULA 36 - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS 

PENALIDADES  

36.1. O processo de aplicação das sanções previstas neste CONTRATO terá início com a 

lavratura do auto de infração correspondente pelo PODER CONCEDENTE, contendo os 

detalhes da infração cometida e a indicação da sanção potencialmente aplicável.  

36.2. Lavrado o auto, a CONCESSIONÁRIA será intimada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipótese de declaração de inidoneidade para 
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licitar ou contratar com a Administração Pública, quando o prazo será de 10 (dez) dias, 

consoante o disposto no art. 87, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.666/93.  

36.3. O auto de infração deverá indicar prazo razoável, nunca inferior a 5 (cinco) dias 

úteis, em que a CONCESSIONÁRIA deverá demonstrar a regularização da falha 

relacionada à infração imputada pelo PODER CONCEDENTE.  

36.4. Na fase de instrução, a CONCESSIONÁRIA pode requerer, fundamentadamente, 

diligência e perícia e pode juntar documentos e/ou pareceres e aduzir alegações referentes 

à matéria objeto do processo, cabendo ao PODER CONCEDENTE recusar provas ilícitas 

e/ou medidas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.  

36.5. Encerrada a instrução processual, o PODER CONCEDENTE decidirá sobre a 

aplicação da sanção, estando facultado à CONCESSIONÁRIA a interposição de recurso 

para autoridade superior, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

36.6. Na hipótese da sanção de declaração de inidoneidade, caberá pedido de 

reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, consoante previsto no art. 109, III, da Lei 

Federal nº 8.666/93.  

36.7. Após a decisão de eventual recurso interposto pela CONCESSIONÁRIA, o PODER 

CONCEDENTE, na hipótese de aplicação da penalidade de multa, notificará por escrito 

a CONCESSIONÁRIA para realizar o pagamento dos valores correspondentes em até 05 

(cinco) dias úteis contados da data do recebimento da notificação.  

36.8. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretará a atualização 

monetária do débito pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 

apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia – IBGE, e o acréscimo de juros moratórios 

equivalentes ao IPCA do mês vigente ao fato gerador ao mês, sobre o montante do débito 

corrigido monetariamente, a contar da data do respectivo vencimento até a data do efetivo 

pagamento, sem prejuízo da execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO.  

36.9. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas de que trata a 

presente cláusula serão revertidas em favor do PODER CONCEDENTE.  

36.10. A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO, pelo descumprimento das 

obrigações da CONCESSIONÁRIA, não se confunde com a sistemática de avaliação do 

ÍNDICE DE DESEMPENHO, intrínseca a esta CONCESSÃO.  

 

CAPÍTULO XII - DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS  

CLÁUSULA 37 - SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS POR COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO  



 

 142 

37.1. Para a solução de eventuais divergências de natureza técnica ou de natureza 

econômico-financeira durante o prazo da CONCESSÃO, quaisquer das PARTES, 

mediante comunicação escrita endereçada à outra PARTE, poderá solicitar a constituição 

da COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO, delimitando o objeto da controvérsia e 

indicando, desde logo, o seu representante na COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO. 

37.2. A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO será composta por 3(três) membros 

efetivos, assim escolhidos: 

A. 01 (um) membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;  

B. 01 (um) membro indicado pela CONCESSIONÁRIA; 

C. 01 (um) membro indicado pelas PARTES, de comum acordo. 

37.3. No prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do pedido de 

constituição da COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO, a outra PARTE deverá indicar 

o seu representante. 

37.4. O terceiro membro será escolhido, de comum acordo, pelas PARTES, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, contados da indicação do segundo membro.  

37.5. Os membros efetivos indicados pelo PODER CONCEDENTE e pela 

CONCESSIONÁRIA contarão com 1 (um) suplente para substituí-los em eventuais 

impedimentos.  

37.6. Cada uma das PARTES arcará com as despesas de seus representantes. As despesas 

do membro escolhido de comum acordo serão divididas igualmente entre ambas, sendo 

que a CONCESSIONÁRIA arcará inicialmente com a integralidade das despesas do 

membro escolhido de comum acordo e fará jus, a posteriori, ao ressarcimento, pelo 

PODER CONCEDENTE, da metade dos custos incorridos.  

37.7. A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO não decidirá nenhuma questão sem a 

oitiva prévia das PARTES e sem o pronunciamento de todos os seus membros.  

37.8. A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO decidirá por maioria dos votos.  

37.9. Toda a divergência suscitada deverá ser encaminhada à COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO, juntamente com cópia de todos os documentos necessários para 

a solução da questão.  

37.10. A submissão de qualquer questão à COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO é 

facultativa, depende da aquiescência da outra PARTE e não exonera as PARTES do 

integral cumprimento de suas obrigações contratuais.  

37.11. A decisão da COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO será vinculante para as 

PARTES, até que sobrevenha eventual decisão arbitral ou judicial.  
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37.12. As PARTES poderão a qualquer tempo submeter suas divergências diretamente à 

arbitragem independentemente de recurso prévio ou decisão prévia da COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO.  

 

CLÁUSULA 38 - SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS POR ARBITRAGEM  

38.1. Caso haja Câmara Arbitral instalada em Sergipe, as PARTES poderão, a qualquer 

tempo, convencionar que, na forma disciplinada pela Lei Federal nº 9.307, de 23 de 

setembro de 1996, todo e qualquer conflito de interesses que decorra da execução do 

CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele 

relacionados seja resolvido por meio de arbitragem.  

 

CAPÍTULO XIII - DA INTERVENÇÃO  

CLÁUSULA 39 - A INTERVENÇÃO  

39.1. O PODER CONCEDENTE poderá intervir na CONCESSÃO, a fim de assegurar a 

adequação da prestação do serviço OBJETO do CONTRATO, bem como o fiel 

cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do 

art. 32 e seguintes da Lei Federal n° 8.987/95.  

39.2. Quando não justificarem a caducidade da CONCESSÃO, são situações que 

autorizam a decretação da intervenção pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e à 

vista do interesse público, sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades 

incidentes, as seguintes: 

A. paralisação das atividades OBJETO da CONCESSÃO fora das hipóteses admitidas 

neste CONTRATO e sem a apresentação de razões aptas a justificá-las; 

B. situações que ponham em elevado risco o meio ambiente e a segurança de pessoas e 

bens;  

C. má-administração que coloque em risco a continuidade da CONCESSÃO;  

D. inadequações, insuficiências ou deficiências graves e reiteradas dos serviços, obras e 

demais atividades OBJETO da CONCESSÃO, caracterizadas pelo não atendimento 

sistemático das obrigações previstas neste CONTRATO;  

E. utilização de infraestrutura da ÁREA DA CONCESSÃO para fins ilícitos; e  

F. omissão na prestação de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de óbice 

à sua atividade fiscalizatória.  

39.3. A intervenção far-se-á por ato do PODER CONCEDENTE, que conterá, dentre 

outras informações pertinentes:  
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A. os motivos da intervenção e sua justificativa;  

B. o prazo, que será de no máximo 01 (um) ano, prorrogável excepcionalmente por mais 

01 (um) ano, de forma compatível e proporcional aos motivos que ensejaram a 

intervenção;  

C. os objetivos e os limites da intervenção; 

D. o nome e a qualificação do interventor. 

39.4. Decretada a intervenção, o PODER CONCEDENTE terá o prazo de 30 (trinta) dias 

para instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes 

da medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

39.5. A decretação da intervenção levará ao imediato afastamento dos administradores da 

SPE, e não afetará o curso regular dos negócios da CONCESSIONÁRIA, tampouco seu 

normal funcionamento.  

39.6. Não será decretada a intervenção quando, a juízo do PODER CONCEDENTE, ela 

for considerada inócua, injustamente benéfica à CONCESSIONÁRIA ou desnecessária.  

39.7. Será declarada a nulidade da intervenção se ficar comprovado que o PODER 

CONCEDENTE não observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os princípios 

da Administração Pública, devendo a CONCESSÃO ser imediatamente devolvida à 

CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do seu direito a eventual indenização.  

39.8. Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO, o OBJETO do 

CONTRATO voltará a ser de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.  

39.9. As receitas obtidas durante o período de intervenção serão utilizadas para cobertura 

dos encargos previstos para o cumprimento do OBJETO da CONCESSÃO, incluindo-se 

os encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o 

ressarcimento dos custos de administração.  

39.10. O eventual saldo remanescente, finda a intervenção, será entregue à 

CONCESSIONÁRIA, a não ser que seja extinta a CONCESSÃO, situação em que tais 

valores serão revertidos ao PODER CONCEDENTE, na hipótese de inexistência de saldo 

a ser indenizado à CONCESSIONÁRIA.  

 

CAPÍTULO XIV - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO  

CLÁUSULA 40 - DOS CASOS DE EXTINÇÃO  

40.1. A CONCESSÃO considerar-se-á extinta nas hipóteses previstas no art. 35 da Lei nº 

8.987/95. 
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40.2. Este CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no 

caso de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigações, mediante 

ação judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei 

Federal n° 8.987/95.  

40.3. Os serviços OBJETO do CONTRATO não poderão ser interrompidos ou 

paralisados até o trânsito em julgado da sentença que decretar a rescisão do CONTRATO.  

40.4. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, no caso de rescisão judicial, será 

equivalente à encampação, calculada pelos mesmos critérios. 

40.5. A Administração poderá também rescindir o contrato nas hipóteses previstas no art. 

78, da Lei nº 8.666/93, com as consequências indicadas no seu art. 80, sem prejuízo das 

sanções previstas naquela lei e neste instrumento.  

40.6. Extinta a CONCESSÃO, haverá a imediata assunção do OBJETO do CONTRATO 

pelo PODER CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e 

liquidações necessárias, bem como a ocupação das instalações e a utilização, pelo 

PODER CONCEDENTE, de todos os BENS REVERSÍVEIS.  

40.7. Na hipótese de extinção da CONCESSÃO, retornam para o PODER 

CONCEDENTE todos os BENS REVERSÍVEIS, direitos e privilégios vinculados à 

CONCESSIONÁRIA, incluindo-se aqueles a ela transferidos pelo PODER 

CONCEDENTE, ou por ela adquiridos, no âmbito da CONCESSÃO. 

40.8. Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem 

prejuízo de outras medidas cabíveis, poderá:  

A. ocupar, temporariamente, bens móveis e imóveis e valer-se de pessoal empregado na 

prestação das atividades consideradas imprescindíveis à continuidade da CONCESSÃO;  

B. manter os contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros pelo prazo e 

condições inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuízos decorrentes 

do não cumprimento das obrigações assumidas.  

40.9. Em qualquer hipótese de extinção do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE 

assumirá, direta ou indiretamente e de maneira imediata, a operação da CONCESSÃO, 

para garantir sua continuidade e regularidade.  

40.10. A CONCESSÃO extingue-se quando se verificar o término do prazo de sua 

duração, também se extinguindo, por consequência, as relações contratuais entre as 

PARTES, com exceção daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.  

40.11. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipóteses expressamente 

previstas neste CONTRATO ou aquelas que contarem com a anuência do PODER 

CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA será responsável pelo encerramento de 



 

 146 

quaisquer contratos inerentes à CONCESSÃO e celebrados com terceiros, segundo as 

regras para cálculo e pagamento dos valores residuais, nos termos da legislação vigente, 

assumindo todos os ônus daí resultantes.  

40.12. Até 06 (seis) meses antes da data do término de vigência contratual, o PODER 

CONCEDENTE estabelecerá, em conjunto e com a cooperação da CONCESSIONÁRIA, 

programa de desmobilização operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para 

a assunção da operação pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado.  

40.13. O PODER CONCEDENTE poderá, durante a vigência do CONTRATO, e por 

motivo de interesse público, promover a retomada da CONCESSÃO (encampação), nos 

termos da legislação e após prévio pagamento, à CONCESSIONÁRIA, de indenização 

que levará em conta a parte não amortizada dos BENS REVERSÍVEIS, considerando-se 

a depreciação (art. 36 e 37, da Lei nº 8.987/95).  

40.14. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n° 8.987/95 e dos demais casos 

previstos neste CONTRATO, e sem prejuízo da aplicação das demais penalidades 

aplicáveis, como a multa, o PODER CONCEDENTE poderá promover a decretação da 

caducidade da CONCESSÃO nas seguintes hipóteses:  

A. quando ocorrer desvio da CONCESSIONÁRIA de seu objeto social;  

B. quando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusão das obras, 

iguais ou superiores a 12 (doze) meses, que levem à deterioração significativa e 

generalizada na qualidade dos serviços prestados;  

C. quando houver alteração do CONTROLE acionário da CONCESSIONÁRIA, sem 

prévia e expressa aprovação do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste 

CONTRATO;  

D. quando a CONCESSIONÁRIA paralisar os serviços OBJETO da CONCESSÃO ou 

concorrer para tanto, e perder ou comprometer as condições econômicas, financeiras, 

técnicas ou operacionais necessárias à consecução adequada do OBJETO da 

CONCESSÃO; 

E. quando a CONCESSIONÁRIA descumprir a obrigação de contratar e manter em plena 

vigência as apólices de seguro ou quando não mantiver a GARANTIA DE EXECUÇÃO 

DO CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;  

F. quando a CONCESSIONÁRIA for condenada em sentença transitada em julgado por 

sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais.  

40.15. A decretação da caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida de verificação 

da inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o 

direito à ampla defesa e ao contraditório. 
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40.16. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de 

comunicados à CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais 

referidos na subcláusula anterior, dando-se um prazo razoável, nunca inferior a 05 (cinco) 

dias úteis, para se corrigirem, se possível, as falhas e transgressões apontadas e para o 

enquadramento nos termos contratuais.  

40.17. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade 

será declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente de indenização 

prévia, calculada no decurso do processo.  

40.18. A decretação da caducidade não acarretará para o PODER CONCEDENTE 

qualquer espécie de responsabilidade em relação a ônus, encargos, obrigações ou 

compromissos com terceiros assumidos pela CONCESSIONÁRIA, notadamente em 

relação a obrigações de natureza trabalhista, tributária e previdenciária.  

40.19. Decretada a caducidade, a indenização à CONCESSIONÁRIA devida pelo 

PODER CONCEDENTE ficará limitada às parcelas dos investimentos vinculados aos 

BENS REVERSÍVEIS, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido 

realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço, descontado 

o valor das multas contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONÁRIA.  

40.20. O CONTRATO poderá ser anulado por decisão judicial, na hipótese de ocorrência 

de ilegalidade que caracterize vício insanável.  

40.21. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, no caso de anulação do 

CONTRATO, será calculada na forma prevista para o caso de encampação.  

40.22. A indenização não será devida se a CONCESSIONÁRIA tiver concorrido para a 

ilegalidade e nos casos em que a ilegalidade lhe for imputada de forma exclusiva, caso 

em que a indenização a ela devida será apurada nos moldes do que prevê a decretação de 

caducidade.  

40.23. Na hipótese de extinção do CONTRATO por falência ou extinção da 

CONCESSIONÁRIA, a indenização ficará limitada ao valor das parcelas dos 

investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS, ainda não amortizados ou 

depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e 

atualidade do serviço concedido, descontado o valor das multas contratuais e dos danos 

eventualmente causados pela CONCESSIONÁRIA.  

40.24. O PODER CONCEDENTE poderá, no prazo máximo de 12 (doze) meses a contar 

da extinção do CONTRATO, promover nova licitação do serviço concedido, atribuindo 

à vencedora o ônus do pagamento direto da indenização cabível aos FINANCIADOR(ES) 

da antiga CONCESSIONÁRIA.  



 

 148 

40.25. Não poderá ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social da 

CONCESSIONÁRIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de 

vistoria, o estado em que se encontram os BENS REVERSÍVEIS, e sem que se efetue o 

pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a título de indenização ou 

a qualquer outro título, observada a preferência dos credores com garantia legal.  

 

CAPÍTULO XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

CLÁUSULA 41 - DO ACORDO COMPLETO  

41.1. A CONCESSIONÁRIA declara que o CONTRATO e ANEXOS constituem a 

totalidade dos acordos que regulam a CONCESSÃO.  

 

CLÁUSULA 42 - DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES  

42.1. As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas:  

A. em mãos, desde que comprovadas por protocolo;  

B. por correio registrado, com aviso de recebimento; ou, 

C. por correio eletrônico, desde que comprovado o recebimento. 

42.2 Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicações, os seguintes endereços 

e endereço eletrônico, respectivamente: 

A. PODER CONCEDENTE: www.agrese.se.gov.br; 

B. CONCESSIONÁRIA: [•] . 

42.3. Qualquer das PARTES poderá modificar o seu endereço postal e endereço 

eletrônico, mediante comunicação à outra PARTE, conforme acima. 

42.4. Nos casos omissos, a CONCESSIONÁRIA deverá solicitar orientação do PODER 

CONCEDENTE.  

 

CLÁUSULA 43 - DA CONTAGEM DE PRAZOS  

43.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e ANEXOS, contar-se-ão em 

dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a que sejam em dias úteis.  

43.2. Em todas as hipóteses deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o último.  

43.3. Salvo disposição em contrário, só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o próximo dia útil nos casos 

em que a data de início ou vencimento coincidir em dia em que não há expediente. 
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CLÁUSULA 44 - DO EXERCÍCIO DE DIREITOS  

44.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissão, o descumprimento, 

no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas ou condições deste CONTRATO e 

ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou 

prejudicar tais cláusulas ou condições, as quais permanecerão inalteradas, como se 

nenhuma tolerância houvesse ocorrido.  

44.2. Em qualquer hipótese, não estará configurada novação ou mesmo renúncia a 

direitos, tampouco defeso o exercício posterior destes. 

 

CLÁUSULA 45 - DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDÊNCIA ENTRE AS 

CLÁUSULAS DO CONTRATO  

45.1. Sempre que possível, cada disposição deste CONTRATO deverá ser interpretada 

de modo a se tornar válida e eficaz à luz da legislação aplicável.  

45.2. Caso alguma das disposições deste CONTRATO seja considerada ilícita, inválida, 

nula ou inexequível por decisão judicial, ela deverá ser julgada separadamente do restante 

do CONTRATO e substituída por disposição lícita e similar, que reflita as intenções 

originais das PARTES, observando-se os limites da legislação.  

45.3. Todas as demais disposições continuarão em pleno vigor e efeito, não sendo 

prejudicadas ou invalidadas.  

 

CLÁUSULA 46 - DO FORO  

46.1. Fica eleito o foro central da Comarca de Aracaju, Estado de Sergipe, para dirimir 

qualquer controvérsia entre as PARTES decorrente do CONTRATO, que não esteja 

sujeita aos procedimentos de autocomposição, bem como para a execução da sentença 

arbitral e atendimento de questões urgentes. 

 

E por assim estarem de pleno acordo com as disposições e condições do presente 

CONTRATO, as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença 

das testemunhas, que também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e 

jurídicos.  

 

Aracaju (SE), [ . ] de [ . ] de 2020.  
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ANEXO XVIII – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO. 

A avaliação de desempenho comercial e organizacional da CONCESSIONÁRIA 

será realizada por meio dos indicadores-chave de performance (KPI) listados a seguir, 

sem prejuízo de outros mecanismos e ações de fiscalização por parte do Poder 

Concedente.  

O Índice de Desempenho (ID) será composto de três indicadores-chave de performance:  

 

● Indicador de Conformidade (IC) – avalia a conformidade da empresa gestora quanto 

às exigências legais e normativas internas do equipamento;  

● Indicador Operacional (IO) – avalia o desempenho dos serviços prestados pela 

CONCESSIONÁRIA;  

● Indicador de Qualidade (IQ) – avalia a satisfação dos usuários quanto à infraestrutura 

e serviços prestados.  

 

Estabelecidos estes indicadores que irão compor o Índice de Desempenho, serão 

atribuídos aos mesmos uma nota que poderá variar de 0 a 5, conforme critérios descritos 

a seguir.  A partir da nota de cada um destes indicadores, será possível obter o resultado 

do Índice de Desempenho da empresa gestora, aplicando-se a fórmula abaixo, sendo que 

este número também irá variar de 0 a 5:  

 

ID = (IC x 0,3) + (IO x 0,4) + (IQ x 0,3) 

 

 

3.14.1 Indicador de Conformidade (IC)  

 

Este indicador avalia a conformidade da CONCESSIONÁRIA quanto às exigências 

legais e normativas internas do equipamento. Será determinado pelo percentual 

correspondente à quantidade de itens conformes em relação à quantidade de itens 

avaliados na análise de documentações.  

 

Será atribuída ao Indicador de Conformidade nota de 0 a 5 a depender do percentual 

apurado, conforme determinado na tabela abaixo: 

 

PERCENTUAL NOTA 

> 0% ≤ 10% 0 

> 10% ≤ 30% 1 
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> 30% ≤ 50% 2 

> 50% ≤ 70% 3 

> 70% ≤ 90% 4 

> 90% ≤ 100% 5 

 

N° ITEM 

PROCEDIMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

Apresentação de Documentação 

Métrica de avaliação 

Conforme 
Não 

Conforme 

1 

Licenças e 

Alvarás 

Alvará de funcionamento válido, 

emitido pela prefeitura. 

  

2 
Alvará sanitário válido, emitido por 

órgão competente. 

  

3 
Licença ambiental válida, emitida por 

órgão competente. 

  

4 
Alvará de publicidade e propaganda 

válido, emitido por órgão competente. 

  

5 

Segurança 

Documento de formação e 

treinamento da brigada de incêndio e 

do plano de fuga / emergência. 

  

6 
Aprovação do Corpo de Bombeiros 

válida. 

  

7 Seguros 

Cópia das apólices de seguro vigentes 

em atendimento aos limites mínimos 

de indenização. 

  

8 Resíduos 

Sólidos 

Apresentar o PGRS bem como os 

documentos que comprovem a correta 

destinação dos resíduos, de acordo 

com o estabelecido pelo município. 

  

9 Relatórios de 

Gestão 

Apresentar os relatórios de gestão 

exigidos em contrato 

  

10 

Certificado 

de Prestação 

de Serviço 

Apresentar certificado do serviço de 

controle de pragas. 

  

11 Apresentar certificado do serviço de 

higienização de reservatório de água. 

  

12 Certificado do serviço de limpeza e 

desobstrução de caixa de gordura. 
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13 
Política de 

Capacitação 

de Pessoas 

Comprovantes de realização dos 

Cursos, com listas de frequências, 

previstos na Política de Capacitação de 

Pessoas. 

  

14 
Balancetes 

Balancete sintético e analítico com os 

comprovantes de receitas e despesas. 

  

15 Regulamento 

Interno do 

Centro de 

Convenções 

Regulamento Interno do Centro de 

Convenções com as regras atinentes ao 

funcionamento. 

  

 

Total de Itens 

Avaliados 

15 

Itens Conforme  

% de Conformidade  

 

 

3.14.2 Indicador Operacional (IO) 

 

Este Indicador avalia o desempenho dos serviços prestados pelo Concessionário. O 

indicador operacional será determinado pela avaliação de cinco áreas distintas: 

 

● Infraestrutura  

● Manutenção  

● Segurança  

● Conservação e Limpeza  

● Relacionamento com o Cliente e o Público e Transparência 

 

As áreas serão avaliadas semestralmente, através da aplicação de check list e análise 

documental, sendo atribuídas notas de 1 a 5 aos elementos avaliados, onde: 

 

1 = RUIM  

2 = REGULAR  

3 = SATISFATÓRIO  

4 = BOM  

5 = ÓTIMO  

 

Ao final da avaliação deverá ser feita uma média aritmética dos elementos avaliados 

obtendo-se assim a nota do indicador operacional. 
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N° ÁREA 
ELEMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

NOTA DE 

AVALIAÇÃO 

1 

INFRAESTRUTURA 

Condições gerais de alvenaria  

2 
Condições gerais de 

revestimentos 

 

3 Condições gerais de coberturas  

4 
Condições gerais das instalações 

elétricas 

 

5 
Condições gerais das instalações 

hidrossanitárias 

 

6 
Condições gerais das estruturas 

metálicas 

 

7 
Condições gerais da sinalização 

e Iluminação 

 

8 
Condições gerais das instalações 

de combate a incêndio 

 

9 

Condições gerais e 

funcionamento dos 

equipamentos de descargas 

atmosféricas 

 

10 
Condições gerais da rede de 

telefonia e dados 

 

11 MANUTENÇÃO 

Nível de cumprimento do plano 

de manutenção predial detalhado 

no plano operacional 

apresentado pela empresa 

gestora 

 

12 

SEGURANÇA 

Condições gerais e 

funcionamento do sistema CFTV 

 

13 

Nível de cumprimento do plano 

de segurança e prevenção de 

riscos detalhado no plano 

operacional apresentado pela 

empresa gestora 

 

14 
CONSERVAÇÃO E 

LIMPEZA 

Condições gerais da limpeza da 

área externa (arruamentos e 

calçadas) 

 

15 
Condições gerais da limpeza 

interna do Centro de Convenções 
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16 
Condições gerais da limpeza dos 

sanitários 

 

17 
Condições gerais de manutenção 

das áreas verdes 

 

18 

Nível de cumprimento do plano 

de gerenciamento de resíduos 

sólidos (PGRS) detalhado no 

plano operacional apresentado 

pela empresa gestora 

 

19 RELACIONAMENTO 

COM O CLIENTE E O 

PUBLICO E 

TRANSPARÊNCIA 

Condições de navegabilidade, 

usabilidade, interatividade e 

acessibilidade do website da 

Centro de Convenções 

 

20 

Conteúdo de valor informacional 

oferecido pelo website da Centro 

de Convenções 

 

TOTAL DE PONTOS  

MÉDIA  

 

 

 

3.14.3. Indicador de Qualidade (IQ) 

 

Este Indicador avalia a satisfação dos comerciantes e do consumidor final quanto à 

infraestrutura e serviços prestados. Será determinado pela avaliação de quatro áreas 

distintas:  

 

● Infraestrutura e Manutenção  

● Acessibilidade e Segurança  

● Conservação e Limpeza  

● Relacionamento com a empresa gestora 

 

As áreas serão avaliadas, semestralmente, através da aplicação de pesquisa de satisfação 

junto aos comerciantes, onde será atribuída nota de 1 a 5 aos itens avaliados, sendo: 

 

1 = RUIM  

2 = REGULAR  

3 = SATISFATÓRIO  

4 = BOM  
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5 = ÓTIMO  

 

Ao final da pesquisa deverá ser feita uma média aritmética dos itens avaliados obtendo-

se assim a nota do índice de qualidade. A pesquisa de satisfação deve ser realizada com 

uma amostra estatisticamente significativa do público consultado.  

 

Modelo de pesquisa de satisfação a ser aplicada:  

 

N° ÁREA 

ATRIBUIÇÃO DE 1 

A 5 AOS ITENS 

ABAIXO 

NOTA DE 

AVALIAÇÃO 
NOTA 

FINAL 
1 2 3 4 5 

1 

INFRAESTRUTURA 

E MANUTENÇÃO 

Condições gerais das 

instalações dos 

restaurantes e 

lanchonetes 

      

2 

Condições gerais de 

funcionamento dos 

restaurantes e 

lanchonetes 

      

3 
Condições gerais das 

instalações das lojas 

      

4 

Condições gerais de 

funcionamento das 

lojas 

      

5 

Condições gerais das 

instalações dos 

Auditórios e Pavilhão 

      

6 

Condições gerais de 

funcionamento dos 

Auditórios e Pavilhão 

      

7 

Condições gerais das 

instalações dos 

banheiros 

      

8 

Condições gerais de 

funcionamento dos 

banheiros 

      

9 
Condições gerais da 

iluminação 
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10 

Atendimento aos 

chamados de 

manutenção 

      

11 

ACESSIBILIDADE E 

SEGURANÇA 

Condições gerais de 

funcionamento do 

estacionamento 

      

12 

Condições gerais de 

funcionamento das 

portarias de acesso 

      

13 
Facilidade de 

Circulação Interna 

      

14 
Condições gerais do 

serviço de Segurança 

      

15 

HIGIENE E 

LIMPEZA 

Condições gerais da 

limpeza da área 

externa (arruamentos 

e calçadas) 

      

16 

Condições gerais da 

limpeza interna do 

Pavilhão e Auditório – 

área comum 

      

17 
Condições gerais da 

limpeza dos sanitários 

      

18 

RELACIONAMENTO 

COM A 

CONCESSIONÁRIA 

Disponibilidade de 

informações e 

atendimento pela 

empresa 

Concessionária 

      

19 

Facilidade de 

obtenção de 

informações no 

website da Centro de 

Convenções 

      

20 

Facilidade de acesso 

às páginas do website 

da Centro de 

Convenções 

      

21 
Disponibilidade de 

relatórios de gestão, 
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análises econômicas e 

indicadores de 

desempenho no 

website da Centro de 

Convenções 

SOMA DAS NOTAS OBTIDAS  

MÉDIA DAS NOTAS OBTIDAS  

 

 

 

A partir do resultado do Índice de Desempenho a empresa gestora estará sujeita às 

penalidades, as quais serão aplicadas conforme parâmetros descritos abaixo:  

 

Índice de Desempenho (ID) 

 

INDICE 

APURADO 

Percentual a ser na 

outorga variável 

mensal 

> 0 ≤ 1 25% 

> 1 ≤ 2 20% 

> 2 ≤ 3 15% 

> 3 ≤ 4 10% 

> 4 ≤ 5 0% 

 

1.1. Indicadores de Desempenho Comercial  

 

Além dos indicadores que medem a boa gestão na área da conformidade predial, 

zeladoria e manutenção, os indicadores abaixo medirão o desempenho na área comercial, 

isto é na capacidade de captação e realização de eventos. A Concessionária proponente 

deverá apresentar relatórios anuais da gestão do CENTRO DE CONVENÇÕES e manter 

publicado em área de amplo acesso em seu sítio eletrônico, o qual deverá conter além de 

informações sobre sua performance operacional e financeira, os resultados das avaliações 

de desempenho do negócio previstos neste estudo. Indicadores Mínimos de Desempenho 

Comercial:  

 

 Número de Eventos Realizados: Medição da evolução do Número de eventos 

realizados por espaço econômico, com analise por sazonalidade e comparativo 

com outras localidades regionais e nacional.  
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 Número de Diárias comercializadas por espaço econômico: deverá ser auferida 

a quantidade de dias nos quais foram realizados eventos para cada espaço 

economicamente comercializado para eventos; 

 Evolução do Número de Acesso: acompanhamento de entrantes na Central, 

segregados por Público, funcionários e locatários;  

 Receita Total: Deverão ser aferidas as receitas mensal e anual por espaço 

economicamente utilizável, extraindo-se as receitas medias por m² locável e por 

dias disponíveis para locação; 

 Taxa de Ocupação: Número de locatários fixos e eventuais;  

 

Os indicadores de desempenho comercial deverão ser analisados a partir de comparativos 

com outros indicadores correlatos de outros Centros de convenções, permitindo derivar: 

a. Ranking de eventos realizados 

b. Posição Regional em relação à diárias comercializadas/ano, por sazonalidades 

e mensal; 

c. Posição Regional do numero de acessos anuais por m² locavel; 

d. Posição Regional no faturamento percapita e por m² locavel.  

 

O Concessionário deverá apresentar os indicadores-chave de performance (KPI) e 

estatísticas de desempenho exigidos neste Termo por meio de ferramentas do tipo "painel 

de controle" para permitir fácil acompanhamento e completa transparência para o público 

interessado e órgãos de controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 160 

ANEXO XIX- CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA 

 

Este Caderno de Encargos tem como objetivo estabelecer as obrigações mínimas da 

Concessionária durante a vigência de seu contrato. O presente documento tem por 

objetivo:  

1) detalhar as obrigações da CONCESSIONÁRIA relacionadas ao OBJETO do 

CONTRATO;  

2) estabelecer os serviços e atividades mínimas relativas à operação do Centro de 

Convenções para execução do OBJETO da CONCESSÃO;  

3) estabelecer as intervenções relativas aos investimentos mínimos a serem executados 

no Centro de Convenções para execução do OBJETO da CONCESSÃO. 

 

Descritivo do Projeto 

O Centro de Convenções de Sergipe está localizado no Bairro Inácio Barbosa, s/n, 

no Município de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe e está implantado em um terreno 

de 22.858,67 mil m², com área construída edificada com 16,300 mil m². Situa-se na 

rotatória que liga as avenidas Tancredo Neves, Adélia Franco e Heráclito Rolemberg, três 

importantes vias da cidade, sendo a Av. Tancredo Neves, o principal acesso à BR-101 e 

aos estados da Bahia e Alagoas.  

O empreendimento possui uma área térrea, destinada a um pavilhão com 5.050m², 

um estacionamento coberto para 130 vagas, um hall de acesso ao pavimento superior e 

uma área destinada a apoio de eventos (recepção, bilheteria, credenciamento, setor 

administrativo, 3 conjuntos de sanitários, depósitos, espaço para preparo de refeições e 

coquetéis, sala para cocção e espaço para garçons), área comum destinada a 

acessibilidades por elevadores e escadas rolantes, salas que poderão ser empregadas para 

administração geral ou pequenas locações comerciais. No pavimento superior está 

localizado o auditório Atalaia, outros quatro auditórios (Abais, Crasto, Pirambu e Terra 

Caída), além de uma nova área construída com aproximadamente 2.000m², provisionada 

para novos auditórios com divisórias removíveis, multiuso e apoio. O projeto apresenta a 

seguinte distribuição de espaços da área edificada. 

 

ÁREA CONSTRUÍDA NOVA ÁREA  UNID 

GARAGEM/LIXEIRA / SUBESTAÇÃO 3076,28 M2 

AUDITÓRIOS PAVILHÃO NOVO 2078,2 M2 

WCS/ BEBIDAS/COZINHA/DEPÓSITO 536,27 M2 

ÁREA COND/TI/DEPÓSITOS/SOM 359,79 M2 
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ÁREA TOTAL 6050,54 M2 

      

ÁREA PAVILHÃO EXISTENTE + 

REFORMA ÁREA  UNID 

PAVILHÃO EXISTENTE  5050,30 M2 

WCS PAVILHÃO + 

DEPÓSITO/GER/SUBES 372,50 M2 

ÁREA TÉRREO REFORMA 1150,00 M2 

AUDITÓRIO ATALAIA /WC 

/CAMARIM  465,67 M2 

ÁREA SUPERIOR REFORMA + AUD 1026,15 M2 

ÁREA TOTAL 8064,62 M2 

ÁREA EXISTENTE + ÁREA NOVA  14115,16 M2 
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Modelo Conceitual Proposto  

 O modelo apresentado no caderno operacional e estudado no caderno econômico 

teve como finalidade identificar a viabilidade de operação do equipamento em ao menos 

um modelo operacional. Portanto, configura-se como uma referência estudada, podendo 

as proponentes estudar modelos alternativos. No entanto, os modelos a serem propostos 

deverão ser orientados no sentido de cumprir os investimentos mínimos estabelecidos no 

caderno operacional e neste modelo jurídico.  

 Os estudos realizados apontam para a viabilidade econômica e financeira da 

operação do equipamento, explorando economicamente os espaços locáveis por um 

período de 25 anos. Para tanto, deverão ser realizados investimentos complementares, 

capazes de conferir ao equipamento as condições de realização de eventos atendendo às 

normas técnicas que disciplinam o seu funcionamento. 

 

Diretrizes para a elaboração dos planos de operação e intervenção pela 

Concessionária 

Fica incorporado à presente Seção o caderno da modelagem operacional, devendo a 

CONCESSIONÁRIA observar em seu PLANO DE OPERAÇÃO as diretrizes nele 

descritas. As obrigações previstas na modelagem operacional seguem abaixo detalhadas: 

a. Plano de Gestão de Informações: será exigido da CONCESSIONÁRIA o 

desenvolvimento de um sistema de informações orientadas a funcionar na web e acessível 

por dispositivos móbile que permitam amplo acesso público às estatísticas e às 

informações coletadas pelo Concessionário notadamente no que diz respeito à quantidade 
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de locatários (fixos e eventuais); volume médio mensal comercializado; fluxo médio de 

pessoas por dia; estimativa de geração de empregos; volume médio mensal de resíduos. 

Deverá ser apresentado um plano ou projeto que apresente de maneira organizada as 

ações, atividades, instrumentos tecnológicos empregados, variáveis geradas desta 

plataforma web. 

b. Plano de Controle de acessos: caberá à CONCESSIONÁRIA apresentar plano ou 

projeto no qual conste de que forma serão feitos os devidos controles de acesso dos 

usuários ao CENTRO DE CONVENÇÕES – CIC, sendo exigido controles automáticos, 

preferencialmente informatizados, para a contagem do número de entrantes, devidamente 

categorizados (funcionários, consumidores, comerciantes) bem como as proposições de 

horários de acesso.  

c. Plano de Trânsito de Pessoas: Deverá ser elaborado pela Concessionaria um plano de 

fluxo de usuários, em especial em função da pandemia da COVID-19, no qual toda a 

legislação que estiver vigente em relação à quantidade de pessoas e obrigações sanitárias 

seja obedecida. Caberá à CONCESSIONÁRIA determinar o fluxo interno e o 

ordenamento do trânsito, implementando regras para tanto, como a definição dos horários 

de acessos, ordenamento de estacionamentos, segregando veículos leves de veículos 

pesados, motos e bicicletas e, até mesmo, regras específicas como retiradas dos cavalos 

mecânicos das carretas no momento de carga e descarga. 

d. Plano de Limpeza e conservação: caberá à CONCESSIONÁRIA executar, através de 

equipe própria ou terceirização de serviços, toda a logística interna de conservação, 

limpeza e segurança ambiental, incluindo: varrição; acondicionamento em recipientes 

padronizados e específicos para tipo de resíduo (de acordo com as normas de resíduos 

sólidos); coleta e remoção de resíduos até o local para recolhimento pela empresa de 

coleta local; lavagem; limpeza de meio-fio; jardinagem; higienização de reservatório de 

água; controle de pragas. A dedetização e limpeza de caixas d'água deverão ser procedidas 

de acordo com as normas de vigilância sanitária e os certificados resultantes do processo 

deverão ser apresentados a todos os locatários, devendo ser afixados em local público 

para permitir a conferência e fiscalização pelo público usuário bem como autoridade 

competente. 

e. Plano de Gestão dos Resíduos sólidos e efluentes: A CONCESSIONÁRIA deverá 

elaborar o Plano de Gestão de Resíduos, atentando às diretrizes da Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos, à Política Estadual de Resíduos, ao Plano Municipal de Saneamento 

do Município de Aracaju e à Política Estadual de Reciclagens. 

f. caberá à CONCESSIONÁRIA apresentar Plano de Segurança e Prevenção de Riscos, 

de modo a garantir de forma contínua e ininterrupta os serviços de segurança e vigilância 

nas áreas comuns do Centro de Convenções, promovendo a organização adequada à 
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manutenção da vigilância de pessoas, bens e circulação de veículos, podendo recorrer 

para esse efeito à contratação de empresas especializadas neste tipo de serviços. 

g. Plano de Manutenção: caberá à CONCESSIONÁRIA implantar os procedimentos e 

controles necessários para a efetiva manutenção do equipamento, como solicitações, 

ordens de serviços, forma de atendimento e relatório das principais demandas. Além da 

manutenção predial, deverão ser contempladas no escopo deste serviço as manutenções 

dos equipamentos ali instalados, como transformadores, equipamentos de combate a 

incêndio, sistema CFTV, aparelhos de ar condicionado, entre outros. 

h. caberá à CONCESSIONÁRIA implantar o Plano de Capacitação e Desenvolvimento, 

de forma a orientar as atividades de formação de pessoal, abrangendo toda a cadeia de 

fornecedores, locatários, funcionários do estabelecimento, prestadores de serviços e, em 

alguns casos, até mesmo de consumidores frequentes. 

i. caberá à CONCESSIONÁRIA apresentar o REGULAMENTO DO CENTRO DE 

CONVEÇÕES – CIC, o qual disciplinará todo o funcionamento do Centro de 

Convenções, promovendo, da melhor forma possível, o equilíbrio dos interesses dos 

consumidores. Neste documento deverão estar transcritos temas como: competências da 

empresa gestora; diretrizes para as locações das áreas; regras para a exposição e 

comercialização de mercadorias dentro do CENTRO DE CONVENÇÕES; regras para 

carga e descarga; condições de prestação dos serviços auxiliares à finalidade precípua do 

Centro de Convenções; horário de funcionamento; regras para acesso ao Centro de 

Convenções; ordenamento do trânsito; penalidades; diretrizes gerais de conservação e 

limpeza; regras de condutas gerais e ordem interna. 

j. caberá à CONCESSIONÁRIA apresentar relatórios anuais da gestão do Centro de 

Convenções e manter publicado em área de amplo acesso em seu sítio eletrônico, o qual 

deverá conter, além de informações sobre sua performance operacional e financeira, os 

resultados das avaliações de desempenho dos negócios previstos. 

k. a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar os indicadores-chave de performance e 

estatísticas de desempenho por meio de ferramentas do tipo "painel de controle" para 

permitir fácil acompanhamento e completa transparência para o público interessado e 

órgãos de controle. 

l. é de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, previamente à assinatura do contrato 

de concessão, vistoriar e dar por recebidas as instalações no estado em que se encontrarem 

no momento de assinaturas do contrato. 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar em até 60 dias da assinatura do CONTRATO 

o PLANO DE OPERAÇÃO, o qual deverá ser aprovado pelo PODER CONCEDENTE 

previamente à inauguração do Centro de Convenções. 
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Diretrizes para Investimentos Mínimos e Plano de Intervenção  

A CONCESSIONÁRIA executará, por sua conta e risco, os investimentos mínimos 

obrigatórios constantes no Plano de Operação a seguir listados e que integrarão o conjunto 

de bens reversíveis.  

Os investimentos mínimos deverão ser realizados pela CONCESSIONÁRIA 

obrigatoriamente, conforme especificações técnicas estabelecidas neste caderno de 

encargos, que estabelecem critérios técnicos de referência relativas a máquinas e 

equipamentos que deverão ser adquiridos pela CONCESSIONÁRIA e implantados no 

Centro de Convenções de Sergipe, conforme detalhamento no Plano de Investimentos. 

A CONCESSIONÁRIA deverá investir, por sua conta e risco, na realização das obras de 

adequação e na aquisição dos equipamentos, sem prejuízo da realização de outros 

investimentos indispensáveis à viabilização do empreendimento e em conformidade com 

seu modelo de negócio. Constituem investimentos mínimos: 

● Obras iniciais para adequação dos espaços à modelagem operacional;  

● Equipar espaços com sistema audiovisual; 

● Aparelhar o equipamento com um número mínimo de 1.164 poltronas adequadas; 

● Aparelhar o equipamento com divisórias especiais com isolamento acústico; 

● Implantação de toda a comunicação visual do equipamento, com letreiros, 

luminosos, sinalização em geral com indicativos de locais, salas, auditórios, 

pavilhão, entrada geral do equipamento, sanitários etc; 

● Dotar o equipamento de um sistema de refrigeração para atender todo o complexo; 

● Implantação do sistema de gestão dos estacionamentos, com colocação de 

cancelas automáticas e sistema de identificação de vagas; 

● Implantar uma escada rolante, um elevador social panorâmico e um elevador de 

carga; 

 

Especificações de máquinas e equipamentos dos investimentos mínimos  

Obras iniciais para adequação dos espaços à modelagem operacional: o 

dimensionamento das obras iniciais e seus respectivos quantitativos deverão estar em 

conformidade com o modelo conceitual adotado pela Proponente. Toda e qualquer obra 

deverá atender à legislação vigente relativa aos seus respectivos procedimentos técnicos 

de execução, aos procedimentos de segurança do trabalho e aos protocolos vigentes de 

segurança sanitária, inclusive às relacionadas ao COVID-19, estar licenciada pelo órgão 

ambiental responsável. Toda a estrutura e edificações deverão seguir as normas da ABNT: 

NBR 6118:2003 (Estrutura de concreto) e ABNT: NBR 8800:2008 (Estrutura de aço); e 
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demais normas ABNT e regulamentações referente às estruturas existentes no Centro de 

Convenções de Sergipe. 

 

Sistema de refrigeração: A concessionária deverá elaborar o projeto executivo de 

instalação do sistema de refrigeração, o qual permitirá o levantamento e a identificação 

de quantitativos e especificidades do sistema. Para fins de diretrizes, todo o sistema de ar 

condicionado deve seguir a norma ABNT NBR 1640 e Portaria nº 3523/98 – Ministério 

da Saúde – Sistema de ar condicionado, e Resolução RE nº. 9 de janeiro de 2003 – 

ANVISA: Referenciais de Qualidade do Ar Interior em Ambientes Climatizados 

Artificialmente de Uso Público e Coletivo. 

Elaborar e implementar um plano de manutenção, reparos, conservação e limpeza 

especial periódica de todo o sistema, seguindo especificações do projetista/responsável 

técnico e fornecedor. Garantir a provisão de serviços de ar condicionado durante todas as 

horas de funcionamento, que se fizerem necessárias, em todos os ambientes internos, 

garantindo uma temperatura de 22ºC, com uma variação máxima de mais ou menos 2ºC. 

A partir do projeto e entrega da obra do CICSE, são apresentadas referencias gerais de 

equipamentos do sistema de refrigeração das áreas estratégicas obrigatórias e deverão ser 

criteriosamente checadas pela proponente durante a elaboração de sua proposta. 

ITEM  LOCAL TIPO 

CAP 

(BTUs) QUANT 

POT. 

ELÉTRICA 

(W) 

LINHA 

DO 

LÍQUIDO 

LINHA DE 

GÁS 

1 

Auditório 

PIRAMBU 

Split comum 

parede 60.000  3,00 6000 1/2" 7/8" E 1 1/8" 

2 Sala nova  

Split comum 

parede 60.000  2,00 6000 1/2"  1 1/8" 

3 Sala nova  

Split comum 

parede 24.000  1,00 2700 3/8" 3/4" 

4 

Auditório 

ABAIS 

Split comum 

parede 60.000  3,00 6000 1/2" 7/8" E 1 1/8" 

OBSERVAÇÃO- os pontos de Split comum de parede já contemplam o cabo de 

comando, sua alimentação elétrica e a rede frigorífica já no lugar do ponto indicado em 

projeto precisando apenas da máquina. Não estão incluídas nas quantidades acima os 

aparelhos destinados às áreas de administração, que deverão ser quantificados de acordo 

com seu modelo operacional. 

 

CARACTERÍSTICAS DA CENTRAIS VRF DO AUDITÓRIO PAVILHÃO NOVO 

ITEM  DESCRIÇÃO  TIPO QUANT CONTROLE FABRICANTE 
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1 

EVAPORADORA RCI 50 FSN 

B2 TETO 98 S/ FIO HITACHI 

2 

CONDESADORA RAS 30 FSN 

MB CENTRAL 4 CENTRAL HITACHI 

3 

CONDESADORA RAS 40 FSN 

MB CENTRAL 3 CENTRAL HITACHI 

4 

CONDESADORA RAS 50 FSN 

MB CENTRAL 5 CENTRAL HITACHI 

5 CORTINA DE AR DE 1,20 M     22,00   

CARACTERÍSTICAS DA CENTRAIS VRF DO AUDITÓRIO ATALAIA 

ITEM  DESCRIÇÃO  TIPO QUANT CONTROLE FABRICANTE 

1 

EVAPORADORA RCI 50 FSN 

B2 TETO 16 S/ FIO HITACHI 

3 

CONDESADORA RAS 40 FSN 

MB CENTRAL 2 CENTRAL HITACHI 

OBSERVAÇÃO- os pontos de evaporadoras estão alimentados com cabos de 2,5 e 4mm² 

com pontos de dreno de d= 25 mm e alimentação das condensadoras estão variando com 

cabos de 10 a 16 mm, lembrando que terão que prolongar a rede frigorífica para instalação 

das condensadoras e multi kits para entrada das máquinas, lembrar de uma quantidade 

considerada de forro acústico porque na instalação das evaporadoras serão danificadas a 

estrutura e placas de forro existente 

 

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA PACKAGE DO AUDITÓRIO PAVILHÃO 

EXISTENTE 

ITEM  DESCRIÇÃO  QUANT 

PONTO DE 

FORÇA 

1 

EVAPORADORA (RVT500CP+ 

RTC500CP) 10 12 KW/3F/60 HZ 

2 

UNIDADE CONDENSADORA 

(RAP120DS) 10 12 KW/3F/60 HZ 

3 

UNIDADE CONDENSADORA 

(RAP200DS) 10 12 KW/3F/60 HZ 

4 

UNIDADE CONDENSADORA 

(RAP200EIV) 10 12 KW/3F/60 HZ 

5 CORTINA DE AR DE 1,20 M 17 127 W/1 F /60 HZ 

OBSERVAÇÃO- Cada proponente deverá identificar a necessidade de complementos 

de rede frigorífica, uma vez que elas se encontram dentro das caixas de passagem e variam 

muito de máquinas e complemento de dutos das evaporadoras para os dutos do pavilhão 

existente. 
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Sistema Audiovisual:  

O serviço de comunicações audiovisual deverá integrar soluções de alta qualidade para 

comunicação de áudio, vídeo e dados (streaming, telefonia, videoconferência, etc.), sendo 

estas disponíveis, no mínimo, na área administrativa, pavilhões e auditório do Centro de 

Convenções de Sergipe. A Proponente deverá dimensionar e apresentar em sua proposta 

os equipamentos e materiais a serem empregados na implantação do sistema audiovisual. 

A concessionária deverá elaborar Projeto executivo estabelecendo a boa técnica e 

quantitativos a serem utilizados. A partir das condições de obras a serem entregues pelo 

Governo, apresenta-se este referencial como orientação mínima aos proponentes. 

A reforma do CIC realizou instalação de sistema de sonorização com cabos corplast pp 3 

x 6,0 mm2 e cabo balanceado 2 x 0,30 mm2 para microfone. Não foi realizado nenhuma 

instalação de cabeamento para o sistema de vídeos. Os sonofletores indicados em projeto 

do Governo são sonofletor ativo 400W  RMS instalados no forro. As proponentes deverão 

dimensionar todos os equipamentos complementares, incluindo um percentual de 

recuperação de forro eventualmente danificado.  

A concessionaria deverá elaborar o projeto executivo, dimensionando suas rotas de 

infraestrutura, localização dos equipamentos e suas especificações técnicas completas, 

sempre baseadas nas normas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Este 

caderno de encargos fornece especificações que servem como referências técnicas 

mínimas para equipamentos a serem dispostos no Centro de Convenções: 

Auditório Atalaia (quantidade para o auditório) :  

• Sistema de A/V modo “Standalone” independente;  

• 20 Caixas de som tipo arandela de teto 60w 87db SPL (1W; 1m) para forro 

modular;  

• 01 Mixer com 12 canais;  

• 01 Amplificador 4x 280W 70V/100V;  

• 02 Ponto HDMI de transmissão;  

• 02 Microfones de bastão sem fio com distribuição do sinal de antena;  

• 02 Projetores Laser de 6.000 lumens WUXGA com tela de projeção motorizada 

tensionada 200”;  

• Rack para acomodação dos equipamentos na sala técnica;  

• Pé Direito considerado de 5m;  

 

Auditórios Tipo ABAIS / CASTRO / TERRA CAIDA / PIRAMBU ou semelhantes 

propostos pela Concessionária (quantidades por auditórios):  

• Sistema de A/V modo “Standalone” independente por auditório;  

• 06 Caixas de som tipo arandela de teto 60w 87db SPL (1W; 1m) para forro 

modular;  
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• 01 Mixer amplificado 1x 200W 70V/100V;  

• 01 Ponto HDMI de transmissão;  

• 02 Microfones de bastão sem fio;  

• 01 Projetor Laser de 6.000 lumens WUXGA com tela de projeção motorizada 

tensionada 200”;  

• Rack de madeira móvel para acomodação dos equipamentos;  

• Pé Direito considerado de 5m;  

  

Auditórios para 300 assentos (por auditório) 

Sistema de A/V modo “Standalone” independente;  

• 12 Caixas de som tipo arandela de teto 60w 87db SPL (1W; 1m) para forro 

modular;  

• 01 Mixer amplificado 1x 200W 70V/100V e 01 amplificador 1x 200W 

70V/100V;  

• 01 Ponto HDMI de transmissão;  

• 02 Microfones de bastão sem fio;  

• 02 Projetores Laser de 6.000 lumens WUXGA com tela de projeção motorizada 

tensionada 200”; 

• Rack de madeira móvel para acomodação dos equipamentos;  

• Pé Direito considerado de 5m;  

 

Sistema de Aviso - Circulação dos Auditórios e Salão de Exposições:  

• 154 Caixas de som tipo sobrepor de teto 15w 90db SPL (1W; 1m) para forro 

modular;  

• 02 Zonas de áudio independentes;  

• 01 Processador digital com sistema de gongo;  

• 01 Microfone IP com controle de zonas;  

• 04 Amplificadores de potência classe D 480W IP;  

• Rack para acomodação dos equipamentos na sala técnica no piso superior;  

• Pé Direito considerado de 5m;  

Os proponentes deverão apresentar em seus orçamentos, os custos unitários de cada 

equipamento/máquina a ser implantado como investimento mínimo ou complementar, 

descrevendo especificação técnica, quantidades, unidades, preços unitários e preço total 

de cada item. 

 

Sistema de Comunicação Visual 
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O projeto de implantação do sistema de comunicação visual deverá atender às normas 

ABNT-NBR 13434-2:2004 e 7.195:2018. A título de orientação e como referência, este 

caderno de encargos oferece quantitativos e especificações relativas às placas de 

sinalização por espaços, cabendo a cada proponente a composição em conformidade com 

o seu modelo proposto. 

01 Pç - Letreiro Principal de fachada em Block letter em chapa de alumínio 2,0 mm,  

back light, frete em acrílico branco com vinil translúcido,  letras na altura de 1,20 m  

“CENTRO DE CONVENÇÕES SERGIPE” no comprimento aproximado de 33,0 m. 

Fixação diretamente na fachada frontal metálica por meio de parafusos. Instalação por 

meio de plataforma articulada. Iluminação por meio de Led. 

 

01 Pç - Totem Principal medindo 1,5 m x 6,0 m, dupla face, estruturada em vigas 

metálicas treliçadas e revestida com chapa de aço galvanizado pintado. Texto 

“CENTRO DE CONVENÇÃO SERGIPE” em block letter back light, frente em acrílico 

leitoso, na altura de 0,5 m fixado frontalmente a chapa. Fixação em sapata de concreto 

por meio de 2 flanges de ¾” x 600 x 600 mm e 14 chumbadores de 3/4”. Iluminação das 

letras por meio de Led. 

 

06 pçs - Placa Setorização de Estacionamento, tipo “pirulito”, medindo 500 x 700 mm 

fixado em poste com 4,0 m de altura. Fixação no solo por meio de flange de 3/8” x 250 

x 250 mm e chumbadores de 1/2”. Fixação em sapata de concreto. 

 

16 Pçs - Placa de Acesso tipo tampa em chapa de alumínio 2,0 mm medindo 1,0 x 3,0 

m, pintado do texto em vinil recortado em plotter. Fixação em parede por meio de 

requadro de cantoneira. 

 

06 Pçs – Totem alto sustentável na dimensão total de 1,0 x 2,5m, estruturado em 

cantoneira e revestida com chapa de aço galvanizado pintado, texto em vinil recortado 

em plotter e fixado no piso por meio de flange de aço galvanizado medindo 5/16 x 1200 

x 500 mm. 

 

Placas para Sanitário 

03 Pçs  - Placa tipo tampa em chapa de alumínio 2,0 mm medindo 1,0 x 3,0 m pintado, 

texto em vinil recortado em plotter, fixação em parede por meio de requadro. 

28 Pçs - Placa tipo tampa em chapa de alumínio 2,0 mm medindo 0,8 x 0,8 m pintado, 

texto em vinil recortado em plotter, fixação em parede por meio de requadro. 

65 Pçs – Placa de Serviço em chapa plana em alumínio 1,0 mm pintado medindo 150 

x 500 mm, impressão dos textos em UV, fixado nas portas por meio de adesivo VHB. 

 

15 Pçs – Placa de Identificação de Auditório em chapa de alumínio 2,0 mm tipo tampa, 

medindo 1500mm x 500 mm, pintado e textos em vinil recortado em plotter.  Fixação 

por meio de requadro de espera em cantoneira. 

 

Placa de Elevador 
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02 Pçs – Placa de Elevador em chapa de alumínio 2,0 mm tipo tampa, medindo 800mm 

x 800 mm, pintado e textos em vinil recortado em plotter. Fixação por meio de requadro 

de espera em cantoneira. 

02 Pçs – Placa de Alerta em chapa de alumínio 2,0 mm plana, medindo 250mm x 250 

mm, pintado e textos impresso diretamente na chapa.  Fixação por meio de parafuso e 

adesivo VHB. 

04 Pçs -  Placa  Viária medindo 2,0 m x 1,0 m, pintada com tinta automotiva e textos 

informativos em Vinil Refletivo recortado em plotter. Fixação em 2 postes no diâmetro 

de 60 mm de aço Galvanizado na altura de 3,0 m. Fixação em Sapata de concreto por 

meio de chumbadores. 

12 Pçs – Placa Viária tipo Pirulito em chapa de aço galvanizado no diâmetro de 500 

mm, pintado com tinta automotiva e informações vinil refletivo. Fixação em poste de 

aço Galvanizado no diâmetro de 50 mm e sapata de concreto e chumbadores. 

05 Pçs – Letreiro em Block Letter indicativo de setor (Bilheteria, Recepção … ) no 

comprimento total de 1500 mm em chapa de aço galvanizado pintado, fixado 

diretamente em parede por meio de pino. 

20 Pçs -  Placa Indicativo de Idoso / PNE medindo 500 x 700 mm, em chapa de aço 

galvanizado medindo 500 x 700 mm,  fixado em poste de aço galvanizado no diâmetro 

de 50 mm. Fixado diretamente em sapata de concreto. 

Letreiro front light em Pórtico de Acesso em block letter de aço Galvanizado com 

300 mm de altura “CENTRO DE CONVENÇÕES SERGIPE”. Fixação por meio de 

parafusos. 

8 Pçs - Totem alto sustentável na dimensão total de 1,0 x 2,20 m, estruturado em 

cantoneira e revestida com chapa de aço galvanizado pintado, texto em vinil recortado 

em plotter e fixado no piso por meio de flange de aço galvanizado medindo 5/16 x 1200 

x 500 mm. 

02 Pçs -  Mapa Tátil 

 

Escape 

50 Pçs – Placa de Saída de Emergência fotoluminescente em chapa de PVC medindo 

3,0 x 250 x 120 mm, fixação por meio de adesivo VHB. 

10 Pçs – Placa de Saída de Emergência fotoluminescente em chapa de alumínio tipo 

tampa medindo 800 x 500 mm.  Fixação em parede por meio de requadro de cantoneira. 

100 Pçs, Placa de extintor fotoluminescente em chapa plana de alumínio 1,0 mm 

medindo 150 x 150 mm. Fixação por meio de adesivo dupla face. 

 

Poltronas/ Assentos 

A Concessionaria deverá fornecer e instalar 1.140 poltronas convencionais de auditórios, 

além de 24 poltronas especiais projetadas para deficientes, totalizando 1.164 poltronas. 

Deste total, 340 poltronas convencionais e 05 poltronas especiais deverão ser instaladas 

no auditório Atalaia e as demais deverão ser instaladas em conformidade com o layout e 

modelo proposto da Concessionária.  
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As poltronas deverão apresentar estruturas fixa ou empilhável, com braços e assentos 

rebatíveis. A estrutura metálica poderá ser com tubo de aço carbono ou em alumínio de 

altíssima resistência, com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em cor a ser 

aprovada pelo Poder Concedente, sistema antiatrito quando empilhadas, assento e encosto 

estofados em cor a ser aprovada pelo Poder Concedente, revestimento de tecido resistente, 

preferencialmente couro, dimensões: 42,5 L x 0,48 P x 0,90 ou similar. Garantias mínimas 

de 03(três) anos contra defeitos de fabricação e 01 ano para revestimentos, rodízios, 

deslizadores e cromagem. Os equipamentos deverão estar em conformidade com as 

Normas Técnicas Brasileiras, em especial a NBR 9050:2020. A Concessionária deverá 

apresentar o projeto contendo layout do uso dos espaços nos quais os assentos serão 

instalados. O projeto de disposição das poltronas deverá considerar os níveis dos espaços, 

quantidade de cadeiras por filas e seu posicionamento. A disposição dos assentos deverá 

promover o livre acesso e circulações de acordo com as normas técnicas, código de obras 

e normas de segurança do corpo de Bombeiros. O posicionamento das poltronas deverá 

promover o conforto visual dos usuários.  

 

Acessibilidade 

A Concessionária receberá a infraestrutura civil para implantar os equipamentos de 

acessibilidade, como os elevadores e escada rolante. Entretanto, em função das diferentes 

características dos equipamentos no mercado, a concessionaria deverá realizar 

levantamento especifico das intervenções de adaptações e ajustes e provê-las às suas 

custas, detalhando em projeto, precisamente, as especificações, quantidades, preços 

unitários e valor total dos itens. A título de informação complementar, a estrutura para 

elevador social e escada rolante apresentam tensão de 380 com alimentação trifásica com 

condutores de 2,5mm. Já o elevador de carga apresenta tensão de 380 com alimentação 

trifásica com condutores de 4,0mm. Todas as informações técnicas deverão ser checadas 

pelas proponentes, nos períodos determinados pelo edital. Deverão ser observadas as 

normas técnicas aplicáveis, a exemplo da Norma NM 313:2007- Elevadores de 

passageiros- requisitos de segurança e instalação, além da ABNT-NBR 9050:2020. 

Elevador Panorâmico: capacidade mínima para 10 passageiros, cabine com altura 

mínima de 2,4m, Velocidade entre 0,75m/s a 1,6m/s. Comando automático coletivo 

seletivo na descida ou na subida e descida. O projeto a ser apresentado pela proponente 

deverá apresentar detalhes como espaço interno das cabines, mecanismo de tração, 

capacidade, percurso máximo, acionamento automático, geração de ruídos, energia 

consumida, detalhes de painel de informações, tipo de abertura de porta, mecanismos de 

segurança em caso de falta de energia e layout.  
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Escada Rolante: Deverá ser implantada em conformidade com todas as normas de 

técnicas aplicáveis, especialmente a NBR 16734:2019 - escadas rolantes e esteiras 

rolantes- Construção e Instalação- requisitos de segurança. O projeto a ser apresentado 

pela proponente deverá apresentar detalhes como mecanismo de tração, capacidade,  

acionamento automático, geração de ruídos, energia consumida e mecanismos de 

segurança em caso de falta de energia e layout. 

 

Divisórias 

Divisórias móveis e acústicas para configuração de auditórios e salas moduláveis de 

diferentes portes, com configuração similar ou superior: divisória móvel isolante acústica, 

da wallsystem hufcor, série 600, índice de transmissão sonora de 51 stc (norma astm e-

90), peso espec. 60,00kg/m². e de prof. p/ armazenamento 127,00mm (102,00mm + 

25,00mm). Tratamento acústico complementar de salas, permitindo que eventos distintos 

possam ser realizados simultaneamente, sem que haja interferência de som ou ruído de 

um evento nos demais, tanto em termos de isolamento quanto de condicionamento 

acústico. A CONCESSIONÁRIA deverá seguir as normas ABNT:NBR 10152:2008 – 

Sistemas sonoros e ABNT NBR 12179:2008 – Tratamento acústico em recintos fechados.  

 

Gestão de estacionamentos e controle do tráfego. 

A CONCESSIONÁRIA deverá prover: 

a) serviços necessários para assegurar a operação eficiente das áreas de estacionamentos 

de modo a garantir um tráfego fluido e seguro de veículos e a gestão de todos os espaços 

de estacionamento. 

b) ambiente seguro para a utilização dos estacionamentos pelos usuários, os seus veículos 

e pertences e o patrimônio público. 

A CONCESSIONÁRIA deverá observar que todas as cancelas a serem utilizadas no 

estacionamento sejam automáticas, a fim de facilitar a fluidez e segurança dos veículos. 

Além de obedecer às normas técnicas, especialmente, a NBR 9050:2020, no que diz 

respeito à acessibilidade. 

 

Referências complementares para outros investimentos em conformidade com o 

modelo a ser proposto 

Compete a cada proponente a realização de visita técnica e levantamento das necessidades 

de investimentos, que embora não sejam considerados obrigatórios, serão necessários de 

acordo com o modelo operacional que será proposto. As orientações expostas a seguir são 

referenciais e deverão ser criteriosamente analisadas por cada proponente. 

 

Energia, iluminação e instalações elétricas: É responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA: São de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a realização de 

testes de carga do sistema elétrico, grupos geradores e a realização de manutenções 
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periódicas nos aparelhos e equipamentos elétricos. Deverá elaborar e implementar um 

plano para operação, limpeza especializada, conservação, reparo e manutenção dos 

sistemas elétricos de alta, média e baixa tensão, de modo a assegurar um fornecimento 

contínuo de energia elétrica livre de distúrbios de tensão. A CONCESSIONÁRIA deverá 

garantir que os geradores a serem fornecidos e a iluminação estejam em plena capacidade 

de atendimento das necessidades de funcionamento. Deverão ser observadas as normas 

da ABNT 5410:2015 e demais pertinentes. 

 

REINVESTIMENTO. A CONCESSIONÁRIA deverá prever um cronograma de 

reinvestimento adequado à realidade do local de implantação do empreendimento, que 

antecipará, muitas vezes, os ciclos de vida útil dos bens. A curva de reinvestimento, junto 

com um plano de manutenção preventivo e corretivo adequado, deverá preservar o 

equipamento em perfeito estado de uso ao longo dos 25 anos de CONTRATO. ESTADO 

DE SERGIPE. AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO 

ESTADO DE SERGIPE – CHAMAMENTO PÚBLICO DE ESTUDOS Nº 10/2019. 


