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PREÂMBULO 
 

O Município de São Luís, Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria, torna público o presente 
EDITAL DE LICITAÇÃO N° XXX, modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXXX, com a finalidade de 
selecionar isonomicamente a melhor proposta para a celebração de Concessão Comum com Subsídio 
para a Construção, Operação, Manutenção e Exploração Econômica do Centro de Comércio 
Popular de São Luís. 

 
A presente LICITAÇÃO será regida pelas regras previstas neste Edital e nos seus anexos e 

pelas Leis Federais nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas vigentes 
aplicáveis. 

 

A presente Concessão Comum com Subsídio é objeto de análise do Poder Legislativo do 
Município de São Luís, por meio do Projeto de Lei Municipal nº 306/2019. 

 
A presente Concessão Comum com Subsídio foi objeto de Consulta Pública, cuja 

convocação se deu mediante publicação em jornais de grande circulação no Estado do Maranhão e no 
sítio eletrônico XXXXXXX, bem como afixação no Quadro de Avisos na sede da Secretaria do Município 
de São Luís, considerando os Estudos prévios da CONCESSÃO, realizados por meio de Procedimento de 
Manifestação de Interesse, cujos produtos foram as Diretrizes para o Plano de Negócios da CONCESSÃO, 
o Projeto Arquitetônico, o Anteprojeto de Engenharia, os Estudos de Viabilidade Econômico-Financeira, 
os Indicadores de Desempenho e Monitoramento, a Análise de Riscos e a Modelagem Jurídica, conforme 
Processo Administrativo 17381/2018. 

 
O critério de julgamento da melhor PROPOSTA ECONÔMICA será o MAIOR ÔNUS VARIÁVEL MÍNIMO 
devido pelo Concessionário à Administração Pública, após qualificação de propostas técnicas, nos 
termos do inciso VII do art. 15 da Lei 8.987/1995. As propostas e demais documentos necessários à 
participação na LICITAÇÃO serão recebidos no dia XXXX, às XXX no Salão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de São Luís, localizado na Rua dos Ouriços, 231, Calhau, São Luís, quando 
ocorrerá a abertura das propostas e será realizada a sessão pública. 

 
O EDITAL da presente LICITAÇÃO, seus anexos, bem como todas as informações, estudos e 

projetos disponíveis sobre a CONCESSÃO do Centro de Comércio Popular de São Luís poderão ser 
obtidos (i) no sítio eletrônico da Prefeitura de São Luís, incidindo sobre a disponibilização destas 
informações e estudos as regras previstas para tanto neste EDITAL. 

 
1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
1.1. A LICITAÇÃO é realizada na forma deste EDITAL e será regida principalmente pela seguinte 

legislação: 
 

1.1.1. Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 
 

1.1.2. Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995; 
 

1.1.3. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
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2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO EDITAL 
 

2.1. Integram o presente EDITAL, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 
 

2.1.1. Anexo I: Modelos de Cartas e Declarações 
 

Modelo 1 – Seguro Garantia 
Modelo 2 – Fiança Bancária 
Modelo 3 – Carta de Apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA 
Modelo 4 – Declaração de Conhecimento dos Termos do Edital 
Modelo 5 – Carta de Declaração de Atendimento ao Artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal 
Modelo 6 – Carta de Declaração de Inexistência de Impedimento 
Modelo 7 - Procurações [carta de credenciamento] 
Modelo 8 –Solicitação de Esclarecimentos 
Modelo 9 - Carta de Apresentação da Documentação de Habilitação 
Modelo 10 – Carta de Declaração de Capacidade Financeira 
Modelo 11 – Carta de Atestação de Visita Técnica 
Modelo 12 – Carta de Declaração de Inexistência de Servidor Público e Empregado Público 

 
2.1.2. Anexo II – Minuta do Contrato 

 
2.1.3. Anexo III – Estudos Referenciais Engenharia e Arquitetura para Implantação do 

CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR do Município de São Luís. 

 
2.1.4. Anexo IV – Diretrizes para a Elaboração do Plano de Negócios de Referência – Partes I, II 

e III. 
 

2.1.5. Anexo V – Diretrizes para Elaboração e Análise da Metodologia de Execução 
 

2.1.6. Anexo VI – Cronograma de Desembolso das Parcelas do Subsídio 
 

2.1.7. Anexo VII – Sistema de Indicadores e Cálculo de Ônus Variável 
 

2.1.8. Anexo VIII – Diretrizes para a Contratação de Verificador Independente 

 
2.1.9. Anexo IX – Cadastro Municipal de AMBULANTES 

 
2.1.10. Anexo X - Estudo de viabilidade econômico-financeira - Partes I e II 

 
2.2. Os anexos citados nos itens 2.1.3 a 2.1.5 deste EDITAL são meramente indicativos e 

referenciais, não condicionando ou vinculando de qualquer forma a elaboração dos projetos 
executivos de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, os quais deverão observar as 
disposições contratuais pertinentes quando expressamente aplicáveis. 

 
3. DO ACESSO AO EDITAL 

 
3.1 O EDITAL, seus formulários, informações, estudos e projetos disponíveis sobre o CENTRO DE 

COMÉRCIO POPULAR de São Luís poderão ser obtidos (i) no sítio eletrônico da Prefeitura 
Municipal de São Luís, incidindo sobre a disponibilização destas informações e estudos as 
regras previstas neste EDITAL e na legislação pertinente. 
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3.2 A obtenção do EDITAL não será condição para participação na LICITAÇÃO, mas será 
imprescindível, para tanto, o conhecimento e aceitação, pelo LICITANTE, de todos os seus 
termos e condições. 

 
3.3 Os LICITANTES são responsáveis pelo exame de todas as instruções, condições, exigências, leis, 

decretos, normas, especificações e regulamentações aplicáveis à LICITAÇÃO e à CONCESSÃO, 
bem como pela análise direta das condições do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR e de todos 
os dados e informações sobre a exploração da CONCESSÃO. 

 
3.3.1 As informações, estudos, pesquisas, investigações, levantamentos, projetos, planilhas e 

demais documentos ou dados, relacionados ao CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR de São 
Luís e à sua exploração, disponibilizados , foram realizados e obtidos para fins exclusivos 
de precificação da CONCESSÃO, não apresentando, perante os potenciais LICITANTES ou 
perante a futura CONCESSIONÁRIA, qualquer caráter vinculativo. 

 
4. DEFINIÇÕES 

4.1. Para fins de interpretação, os termos abaixo arrolados terão os respectivos significados sempre 
que utilizados neste EDITAL, grafados com a primeira letra em caixa alta: 

 
4.1.1. ADJUDICATÁRIO: o LICITANTE vencedor, após o ato de adjudicação do objeto da 

LICITAÇÃO. 
 

4.1.2. ANEXO: cada um dos documentos que acompanha o EDITAL 
 

4.1.3. AFILIADA: em relação a determinada pessoa jurídica ou fundo de investimento,  qualquer 
pessoa jurídica ou fundo de investimento que se caracterize como sua Controladora ou 
Controlada. 

 
4.1.4. CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR: é o objeto da presente CONCESSÃO, cuja área de 

14.230,00 m2, está localizada próximo ao parque do “Bom Menino” nas esquinas da rua 
Celso Magalhães, rua Grande e travessa do Galpão (zona central, nos termos da Lei 
Municipal 3252/92) 

 
4.1.5. COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL): Comissão Instituída pelo Decreto Municipal 

nº. Decreto nº XXX, que instituiu a Comissão Especial de LICITAÇÃO, com o intuito de 
receber, examinar e julgar todos os documentos e conduzir os procedimentos relativos à 
LICITAÇÃO. 

 
4.1.6. CONCESSÃO: é a delegação por meio de CONCESSÃO comum com subsídio para a 

construção, operação, manutenção e exploração econômica do CENTRO DE COMÉRCIO 
POPULAR de São Luís, na forma definida no EDITAL e no Contrato. 

 
4.1.7. CONCESSIONÁRIA: é a Sociedade de Propósito Específico (SPE), constituída pelo 

vencedor da LICITAÇÃO, que deterá a outorga da CONCESSÃO. 
 

4.1.8. CONSÓRCIO: conjunto de pessoas jurídicas reunidas para participar da LICITAÇÃO. 
 

4.1.9. CONTRATO: é o contrato que regulamentará toda a CONCESSÃO, assinado entre o 
PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, cuja minuta se encontra no Anexo II. 
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4.1.10. CONTROLADA: qualquer pessoa jurídica ou fundo de investimento cujo controle é 
exercido por outra pessoa jurídica ou fundo de investimento. 

 
4.1.11. CONTROLADORA: qualquer pessoa jurídica ou fundo de investimento que exerça controle 

sobre outra pessoa jurídica ou fundo de investimento. 
 

4.1.12. Data de Assinatura do Contrato: a data de assinatura do CONTRATO de CONCESSÃO 
entre a Sociedade de Propósito Específico e o PODER CONCEDENTE, que deve ser 
acompanhado de Termo de Arrolamento e Transferência assinado pelo PODER 
CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, por meio do qual os BENS DA CONCESSÃO serão 
transferidos livres e desembaraçados à CONCESSIONÁRIA. 

 
4.1.13. Data da Sessão Pública de Recebimento de Abertura dos Envelopes: XXXXX do dia de 

XXXX de XXXX, no qual deverão ser entregues, pelos LICITANTES, no Salão de Licitações, 
na XXXXX, todos os documentos necessários à sua participação na sessão pública da 
LICITAÇÃO. 

 
4.1.14. DOCUMENTAÇÃO: o conjunto de documentos apresentados pelo LICITANTE, conforme 

exigido neste EDITAL, que compõe a Documentação de Habilitação e a PROPOSTA 
ECONÔMICA. 

 
4.1.15. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: são os documentos relativos à  habilitação jurídica, 

regularidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira dos licitantes, 
a Garantia de Proposta, a Metodologia de Execução e Declarações, de acordo com este 
EDITAL. 

 
4.1.16. EDITAL: é o presente instrumento convocatório e seus Anexos, regulador dos termos e 

condições da LICITAÇÃO. 
 

4.1.17. ESTUDOS PRÉVIOS REFERENCIAIS: os estudos prévios da CONCESSÃO, realizados por 
meio de Procedimento de Manifestação de Interesse e aprovados na 7ª reunião Ordinária 
do Comitê Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas, cujos produtos foram as 
Diretrizes para o Plano de Negócios da      CONCESSÃO, o Projeto Arquitetônico, o Anteprojeto 
de Engenharia, os Estudos de Viabilidade Econômico-Financeira, os Indicadores de 
Desempenho e Monitoramento, a Análise de Riscos e a Modelagem Jurídica, conforme 
Processo Administrativo 17381/2018. 

 
4.1.18. GARANTIA DA PROPOSTA: a garantia de cumprimento da proposta a ser apresentada 

pelos LICITANTES nos termos deste EDITAL. 
 

4.1.19. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: a garantia do fiel cumprimento das 
obrigações do CONTRATO, a ser mantida pela CONCESSIONÁRIA em favor do PODER 
CONCEDENTE, nos montantes e nos termos definidos no CONTRATO. 

 
4.1.20. LICITANTE: empresa ou Consórcio de empresas que participa da LICITAÇÃO 

 
4.1.21. LICITAÇÃO: o presente procedimento público conduzido pelo PODER CONCEDENTE para 

selecionar isonomicamente, dentre as propostas apresentadas, a que melhor atenda ao 
interesse da Administração Pública, com base nos critérios previstos neste EDITAL, para 
a realização do objeto da CONCESSÃO; 
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4.1.22. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO: é o conjunto de informações para execução da 
CONCESSÃO, a ser elaborado segundo as diretrizes do Anexo V, cuja pontuação mínima 
qualificará o LICITANTE a passar para a fase de avaliação da PROPOSTA ECONÔMICA. 

 
4.1.23. PARTES: o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA 

 
4.1.24. PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL: conjunto de análises econômico-financeiras a ser 

elaborado pelo licitante, em conformidade com o Anexo V deste EDITAL, compreendendo 
o prazo da CONCESSÃO. 

 
4.1.25. PODER CONCEDENTE: O Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Urbanismo 

e Habitação do Município de São Luís. 

 
4.1.26. PRAZO DA CONCESSÃO: o prazo de vigência da CONCESSÃO, fixado em 25 (vinte e cinco 

anos) anos, contados a partir da Data de Assinatura do Contrato da CONCESSÃO, que 
poderá ser prorrogado nas hipóteses da cláusula 17.5.2. do CONTRATO. 

 
4.1.27. PRAZO DA OBRA: o prazo estimado para a realização da construção do CENTRO DE 

COMÉRCIO POPULAR de São Luís, previsto em 12 (doze) meses contados da data de 
aprovação do projeto executivo e da entrega do imóvel totalmente livre e desimpedido 
pelo PODER CONCEDENTE. 

 
4.1.28. OBRIGAÇÕES SOCIAIS: o feixe de obrigações contratuais que o CONCESSIONÁRIO deverá 

cumprir, conforme especificado no Anexo II – Minuta do Contrato, que inclui oferecimento 
de cursos de capacitação e realização de eventos culturais e sociais. 

 
4.1.29. PROPOSTA ECONÔMICA: proposta apresentada pelo LICITANTE, de acordo com os 

termos e condições deste EDITAL, que conterá a proposta de ÔNUS VARIÁVEL MÍNIMO 
a ser concedido pelo CONCESSIONÁRIO ao PODER CONCEDENTE durante o prazo 
CONCESSÃO, nos termos do CONTRATO. 

 
4.1.30. RECEITA BRUTA DA CONCESSÃO: resultado da soma das Receitas, antes da incidência de 

quaisquer tributos ou descontos, não levando em consideração os valores recebidos à 
título de condomínio. 

 
4.1.31. RECEITAS: remuneração resultante da exploração econômica do CENTRO DE COMÉRCIO 

POPULAR de São Luís, por meio de cobrança de aluguéis, exploração publicitária, 
exploração comercial ou quaisquer outras receitas legalmente auferidas pela exploração 
econômica do empreendimento à época da LICITAÇÃO ou durante a execução contratual. 

 
4.1.32. REPRESENTANTES CREDENCIADOS: pessoas autorizadas a representar os LICITANTE 

Sem todos os atos relativos à LICITAÇÃO. 

 
4.1.33. SPE: a sociedade de propósito específico a ser constituída pelo licitante vencedor, sob a 

forma de sociedade por ações, que celebrará o CONTRATO com o PODER CONCEDENTE. 
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4.1.34. SUBSÍDIO: é o montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) a ser conferido pelo 
PODER CONCEDENTE ao CONCESSIONÁRIO para os investimentos da CONCESSÃO, em 
conformidade com o Projeto de Lei Municipal 306/2019 e o cronograma de desembolso 
estabelecido no ANEXO VI deste EDITAL. 

 
4.1.35. VALOR DO CONTRATO: R$ 112.500.000,00 (cento e doze milhoes e quinhentos mil 

reais), correspondente ao valor presente estimado da totalidade de investimentos a serem 
realizados pela CONCESSIONÁRIA, nos termos dos estudos prévios de viabilidade 
econômico-financeira. 

 
5. OBJETO DA CONCESSÃO 

 
5.1. O objeto da presente LICITAÇÃO é a delegação, por meio de CONCESSÃO Comum com 

Subsídio, da construção, manutenção, operação e exploração econômica do CENTRO DE 
COMÉRCIO POPULAR de São Luís, conforme presente EDITAL e seus Anexos. 

 
6. AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 
6.1. A presente LICITAÇÃO, é objeto de análise pelo Projeto de Lei Municipal nº 306/2019 

constante do Processo Administrativo nº 4857/2019). 
 

7. PRAZOS 

 
7.1. O Prazo de Vigência da CONCESSÃO será de 25 (vinte e cinto anos), contado a partir da 

Data de Assinatura do Contrato. 
 

7.1.1. O Prazo da CONCESSÃO não poderá ser prorrogado, salvo nas hipóteses previstas na 
cláusula nº 17.5.2. do CONTRATO, referente à prorrogação em virtude de recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 
7.1.2. O Prazo Máximo de Entrega do Projeto Executivo a ser elaborado pela 

CONCESSIONÁRIA será de 120 (cento e vinte) dias, a partir da Data de Assinatura do 
Contrato. 

 
7.1.3. O Prazo Estimado de Construção será 12 (doze) meses, contados a partir da Aprovação 

do Projeto Executivo pelo PODER CONCEDENTE. 

 
7.1.4. O Cronograma de Desembolso das Parcelas de Subsídio deverá ser cumprido segundo o 

ANEXO VI. 

 
7.1.5. Os prazos relativos aos recursos administrativos são disciplinados em seção própria neste 

EDITAL. 
 

8. VALOR DO CONTRATO 

 
8.1. O Valor do Contrato corresponde ao valor estimado de investimentos na CONCESSÃO, cujo 

montante corresponde a R$ 112.500.000,00 (cento e doze milhoes e quinhentos mil reais). 
 

9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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9.1. Poderão participar da presente LICITAÇÃO todos os LICITANTES interessados que atenderem 
às exigências deste EDITAL. 

 
9.2. Poderão participar da LICITAÇÃO, isoladamente ou em consórcio, pessoas jurídicas, incluindo 

empresas, fundações, entidades abertas ou fechadas de previdência complementar e 
instituições financeiras, bem como fundos de investimento, constituídas sob as leis brasileiras 
e que tenham sede e administração no país, que atendam às condições estabelecidas neste 
EDITAL e em seus anexos. 

 
9.3. Não poderão participar da LICITAÇÃO, isoladamente ou em consórcio, direta ou 

indiretamente: 
 

9.3.1. Pessoas Físicas; 
 

9.3.2. Pessoas jurídicas que estiverem temporariamente suspensas do direito de participar de 
licitações e impedidas de contratar com a Administração Pública do Município de São Luís, 
do Estado do Maranhão; 

 
9.3.3. Pessoas jurídicas que tiverem sido declaradas inidôneas por órgão da Administração 

Pública Federal, Estadual ou Municipal, sem que tenha sido promovida a sua reabilitação 
perante o órgão em questão; 

 
9.3.4. LICITANTES que tiverem incorrido na pena de interdição de direitos por crime ambiental; 

 
9.3.5. Pessoas jurídicas que estiverem com falência decretada ou requerida ou em processo de 

recuperação judicial; e 
 

9.3.6. LICITANTES cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro técnico para 
fins de atestação técnica sejam servidores do Município ou de suas sociedades parestatais, 
fundações ou autarquias, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores à data desta Concorrência. 

 
9.4. Poderão participar da LICITAÇÃO aqueles envolvidos direta ou indiretamente na elaboração 

dos Estudos Prévios da CONCESSÃO, elaborados pelo Procedimento de Manifestação de 
Interesse constante do Processo Administrativo nº 17381/2018. 

 
9.5. Caso a participação ocorra por meio de Consórcio, devem ser observadas as seguintes regras, 

sem prejuízo das demais exigências contidas neste EDITAL: 
 

9.5.1. A inabilitação de qualquer consorciada acarretará a inabilitação do Consórcio; 
 

9.5.2. A mesma pessoa jurídica ou suas Afiliadas não poderão participar com mais de uma 
PROPOSTA ECONÔMICA ou em diferentes Consórcios. 

 
9.5.3. Afiliadas poderão integrar um mesmo Consórcio. 

 
9.5.4. Nenhuma pessoa jurídica consorciada poderá participar da LICITAÇÃO isoladamente; 
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9.5.5. Não será admitida a inclusão, a substituição, a retirada, a exclusão ou a alteração dos 
percentuais detidos pelas integrantes de Consórcio até a assinatura do Contrato; 

 
9.5.6. É solidária a responsabilidade das consorciadas pelos atos praticados em Consórcio 

durante a LICITAÇÃO. 
 

9.6. A participação na LICITAÇÃO implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos, 
disposições e condições do EDITAL e seus Anexos, bem como das demais normas aplicáveis à 
LICITAÇÃO. 

 
9.7. Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle acionário de um 

mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas. 
 

10. DA VISITA TÉCNICA 

 
10.1. Os LICITANTES interessados deverão participar de visita técnica à área destinada à execução 

do objeto desta LICITAÇÃO, a realizar-se no máximo até o dia XXXX, das XXXXXX às XXXXXX. 
 

10.2. Os LICITANTES participarão da visita técnica mediante a presença de, no máximo, 2 (dois) 
representantes e às suas próprias expensas. 

 
10.3. As visitas técnicas serão acompanhadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, 

a fim de que possa prestar as informações básicas necessárias aos licitantes. 
 

10.4. A Secretaria emitirá declaração ratificando que a licitante tomou conhecimento do local onde 
será prestado o objeto, de acordo com as condições do Edital. Os interessados deverão 
comparecer a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, para prévio agendamento, 
ficando a Secretaria responsável por designar preposto legalmente habilitado para expedir e 
assinar o referido atestado. 

 
10.5. A visita técnica faz-se obrigatória e seu atestado servirá para confirmar o conhecimento dos 

LICITANTES sobre as condições da área e imóvel integrantes da CONCESSÃO, não podendo, a 

qualquer tempo, ser alegado o respectivo desconhecimento para qualquer efeito. 

10.6. A ausência de cumprimento da visita técnica por qualquer LICITANTE implicará sua 
inabilitação na LICITAÇÃO. 

 
11. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES (ou DA DOCUMENTAÇÃO) 

 

11.1. Os Documentos de Habilitação e a PROPOSTA ECONÔMICA deverão ser entregues em 02 
(dois) envelopes separados, pessoalmente, na data da Sessão Pública de Recebimento e 
Abertura dos Envelopes, no Salão de Licitação, na Av. XXXXX, às XXXX do dia XXX de XXXX de 
XXX. 

 
11.2. Somente serão aceitos a participar do certame os envelopes entregues pessoalmente no 

horário e na data indicados no item 11.1. A CEL não aceitará, para participação regular no 
certame, envelopes encaminhados via postal. 
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11.3. Os envelopes deverão estar lacrados, rubricados e conter identificação externa com os 
seguintes dizeres: 

 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXXX/XXXXX 
ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU NOME DO CONSÓRCIO 

 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXXX/XXXXX 
ENVELOPE B – PROPOSTA ECONÔMICA 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU NOME DO CONSÓRCIO 

 
11.4. Todos os documentos deverão ser apresentados no original ou em cópia autenticada, admitida 

a juntada de publicação em órgão de imprensa oficial e a conferência, pela Comissão Especial 
de Licitação, de cópia de documentos face à simples apresentação do seu original. 

 
11.4.1. A Comissão Especial de Licitação é ainda competente para conferir 

autenticidade aos documentos emitidos pela internet no ato da sessão. 
 

11.5. Somente será aceita como Documentação válida as certidões que possuam validade expressa 
e estiverem válidas e vigentes segundo os seus termos, ou, caso sejam silentes quanto ao seu 
prazo de validade, que tenham sido emitidas nos 3 (três) meses anteriores à data de 
recebimento dos envelopes. 

 
11.6. Todas as folhas de cada uma das vias dos documentos encartados nos envelopes A e B deverão 

ser numeradas e rubricadas pelo LICITANTE. 

 
11.7. A Documentação deverá ser redigida no idioma português e de forma clara. 

 
11.8. A Documentação apresentada pelos LICITANTES em idioma estrangeiro deverá ser 

acompanhada de tradução juramentada e declaração das LICITANTES acerca da sua 
autenticidade. 

 
11.9. Os documentos de credenciamento e habilitação não autenticados em cartório competente 

poderão também ser autenticados até 02 (dois) dias úteis antes do certame por servidor da 
Administração, quando exibido o original, no Departamento de Licitação e Contratos; não se 
admitindo, sob hipótese alguma, a autenticação de documentos durante a realização do 
certame. 

 
11.10. Não serão aceitos documentos fotocopiados em papel termo-sensível (fac-símile). 

 
12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “A” 

 
12.1. O envelope A deverá conter os Documentos de Habilitação do LICITANTE. 

 
12.2. Os Documentos de Habilitação compreendem os seguintes documentos: 

 
12.2.1. Garantia de proposta; 
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12.2.2. Habilitação jurídica; 
 

12.2.3. Regularidade fiscal e trabalhista; 
 

12.2.4. Qualificação técnica; 
 

12.2.5. Qualificação econômico-financeira; 
 

12.2.6. Metodologia de execução; e 
 

12.2.7. Declarações e Cartas 
 

12.3. A apresentação de qualquer Documento de Habilitação falso ou inválido ensejará sua 
inabilitação, sem prejuízo das demais sanções administrativas, civis e penais que sejam 
cabíveis. 

 
12.4. Não serão aceitos, para efeito de atendimento aos Documentos de Habilitação exigidos, 

comprovante(s) de solicitação(ões) de certidão(ões). 

 
 

12.5. GARANTIA DE PROPOSTA 

 
12.5.1. A Comissão Especial de Licitação analisará a regularidade e efetividade da Garantia da - 

Proposta apresentada por cada LICITANTE. 
 

12.5.2. A Garantia da Proposta deverá ser realizada no montante de R$ 1.112.500,00 (um milhão 
cento e doze mil e quinhentos reais), correspondente a 1% (um por cento) do Valor do 
Contrato, e poderá ser prestada, isolada ou de maneira combinada, na forma de: 

 
i. caução em dinheiro; 

 
ii. títulos da dívida pública, regulados pela Lei 10.179, de 6 de fevereiro de 2001, 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 
iii. seguro-garantia; e 

 
iv. fiança-bancária. 

 
12.5.3. A Garantia da Proposta, em todas as suas modalidades, deverá ter prazo mínimo de 180 

(cento e oitenta) dias a contar da data de recebimento e abertura dos envelopes. 
 

i. Caso necessária a prorrogação do prazo da Garantia da Proposta, os LICITANTES 
serão obrigados, às suas expensas, a comprovar a renovação da respectiva Garantia 
de Proposta até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da comunicação expedida pela 
Comissão de LICITAÇÃO, sob pena de inabilitação ou, se já superada esta fase, 
impossibilidade de assinatura do Contrato. 
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ii. No caso de renovação, a Garantia da Proposta será reajustada pela variação do IPCA 
(Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo). 

12.5.4. A Garantia da Proposta prestada na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária 
deverá: 

 
i. Ter seu prêmio ou preço, conforme seja seguro-garantia ou fiança bancária, 

devidamente quitado com a instituição emitente; 
 

ii. Contemplar o conteúdo mínimo ou seguir o modelo 01 ou 02 do Anexo I – Modelos e 
Declarações; 

 
iii. Ser apresentada em sua forma original ou cópia autenticada; 

 
iv. Ter seu valor expresso em reais; 

 
v. No caso de fiança bancária, nomear o PODER CONCEDENTE como beneficiário e 

prever a renúncia ao benefício de ordem; 

 
vi. Ter a assinatura dos administradores da sociedade emitente, ou seus representantes 

legais, com comprovação dos respectivos poderes para a representação; 

 
vii. No caso de apólices, ser contratada com seguradoras e resseguradoras de primeira 

linha, assim entendidas aquelas cuja classificação de força financeira em escala 
nacional seja superior ou igual a “Aa2.br”, “brAA” ou “A(bra)”, conforme divulgado 
pelas agências de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch, respectivamente; 

 
viii. No caso de fiança bancária, ser contratada com instituições financeiras de primeira 

linha, assim entendidas aquelas cuja classificação de risco de crédito seja superior  ou 
igual a “Aa2.br”, “brAA” ou A(bra), conforme divulgado pelas agências de risco 
Moody’s, Standard & Poors ou Fitch, respectivamente. 

 
12.5.5. No caso de oferecimento de caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, o 

LICITANTE deverá constituir caução bancária, expressa em documento dirigido ao 
PODER CONCEDENTE, datado e assinado por instituição financeira custodiante, da qual 
conste, claramente: 

 
i. O valor pecuniário da caução; 

 
ii. A identificação dos títulos caucionados, esclarecendo tratar-se dos títulos regulados 

pela legislação aplicável; 

 
iii. Cláusula segundo a qual o PODER CONCEDENTE poderá executar a caução nas 

condições previstas neste EDITAL. 

 
iv. No caso de oferecimento por meio de títulos da dívida pública, deverão ser observadas 

as seguintes condições: 
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12.5.5.iv.1. Aceitar-se-ão, apenas, Letras do Tesouro Nacional – LTN, 
Letras Financeiras do Tesouro – LFT, Notas do Tesouro Nacional – 
série C – ou Notas do Tesouro Nacional – série B – NTN-B; 

 
12.5.5.iv.2. Para fins do cálculo do valor da garantia de proposta, deverá 

ser considerado o valor total dos títulos de acordo com a última 
cotação publicada no dia útil anterior à data de apresentação da 
garantia da proposta. 

 
12.5.6. É vedada qualquer modificação nos termos e condições da Garantia da Proposta, salvo 

hipótese de prorrogação do prazo. 
 

12.5.7. No caso de Consórcio, poderá ser apresentada Garantia de Proposta em nome de uma ou 
mais consorciadas. 

 
12.5.8. Encerrada a LICITAÇÃO e assinado o CONTRATO, assim como no caso de revogação ou 

invalidação da LICITAÇÃO, as Garantias de Proposta dos LICITANTES serão 
imediatamente liberadas, exceto os montantes que tiverem sido eventualmente 
executados. 

 
12.5.9. A Garantia da Proposta será executada nas hipóteses de inadimplemento total ou parcial 

pelos LICITANTES das obrigações por eles assumidas em virtude de sua participação na 
LICITAÇÃO. 

 
 

12.5.10.  A Garantia da Proposta cobrirá os valores devidos pelos LICITANTES ao PODER 
CONCEDENTE a título de multas, penalidades e indenizações durante a LICITAÇÃO e até 
a Data de Assinatura do Contrato. 

 
12.5.11.  A desistência de assinar o CONTRATO em até 30 (trinta) dias da data de homologação 

acarretará a execução da Garantia de Proposta. 

 
12.5.12.  Caso o PODER CONCEDENTE execute a Garantia da Proposta, o LICITANTE deverá, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, promover a sua recomposição, sob pena de inabilitação ou, 
se já superada a fase de habilitação, impossibilidade de assinatura do Contrato. 

 
12.5.13.  A execução da Garantia da Proposta não desobriga o LICITANTE perante o PODER 

CONCEDENTE em relação a eventuais valores remanescentes por danos causados 
decorrentes de sua conduta. 

 
12.6. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
12.6.1. Para fins de habilitação jurídica serão exigidos os seguintes documentos: 

 
i. Cópia do ato constitutivo, Estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente 

registrado, inclusive com a última alteração consolidada registrada no registro 
empresarial; 
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ii. No caso de sociedade por ações, prova da eleição dos administradores em exercício, 
devidamente arquivada no registro competente; 

 
iii. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 
iv. Instituições financeiras deverão apresentar também comprovação da autorização de 

funcionamento como instituição financeira emitida pelo Banco Central do Brasil; 

 
v. Entidades públicas ou privadas de previdência complementar deverão apresentar 

também comprovante de autorização expressa e específica quanto à constituição e 
funcionamento de entidade de previdência complementar, concedida pelo órgão 
fiscalizador competente, e declaração de que os planos e benefício por ela 
administrados não se encontram sob liquidação ou intervenção da Secretaria de 
Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social. 

vi. Fundos de investimento deverão apresentar, ainda, os seguintes documentos: 

12.6.1.vi.1. ato constitutivo com última alteração arquivada perante órgão 
competente; 

 
12.6.1.vi.2. prova de contratação de gestor, se houver, bem como de eleição do 

administrador em exercício; 
 

12.6.1.vi.3. comprovante de registro do fundo de investimento na Comissão de 
Valores Mobiliários 

 
12.6.1.vi.4. regulamento do fundo de investimento (e suas posteriores 

alterações, se houver); 

 
12.6.1.vi.5. comprovação de que o fundo de investimento encontra-se 

devidamente autorizado pela sua assembleia de cotistas a participar da 
LICITAÇÃO e que o seu administrador pode representá-lo em todos os atos 
e para todos os efeitos da LICITAÇÃO, assumindo em nome do fundo de 
investimentos todas as obrigações e direitos que decorrem da LICITAÇÃO; 

 
12.6.1.vi.6. comprovante de qualificação do administrador e, se houver, do 

gestor do fundo de investimento, perante a Comissão de Valores 
Mobiliários; 

 
12.6.1.vi.7. certidão negativa de falência de administradora e gestora do fundo, 

expedida pelo cartório(s) de distribuição da Comarca onde se localizam as 
suas sedes. 

 
12.6.2. No caso de Consórcio, cada empresa consorciada deverá entregar os documentos exigidos 

nos itens acima, além de apresentar instrumento de constituição do Consórcio ou de 
compromisso para sua constituição, que deverá conter as seguintes informações: 

 
i. denominação, 
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ii. qualificação das empresas consorciadas; 

 
iii. composição do Consórcio com as respectivas participações das suas integrantes; 

 
iv. indicação da empresa líder, responsável pela realização dos atos que cumpram o 

Consórcio durante a LICITAÇÃO, até a assinatura do Contrato; 

 
v. previsão de responsabilidade solidária entre as empresas participantes referentes 

aos atos relacionados à LICITAÇÃO, conforme o item 9.5.6 deste EDITAL; e 

 
vi. compromisso quanto à futura constituição da SPE, que deve conter a referência à 

participação de cada empresa consorciada no capital social da futura SPE. 
 

12.7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

12.7.1. A regularidade fiscal será comprovada pela: 
 

i. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

ii. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

 
iii. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do LICITANTE, ou outra equivalente na forma da lei; 

 
iv. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 
v. A regularidade trabalhista será comprovada por meio de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas, conforme disposto na Lei 12.440, de 7 de julho de 2011; e 

 
vi. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei. 

 
12.7.1.1. Certidões positivas com efeito negativo serão consideradas válidas. 

 
12.7.1.2. Caso alguma certidão apresentada seja positiva, ou nela não esteja consignada 

a situação atualizada do débito, o LICITANTE deverá apresentar prova de 
quitação e certidões que apontem a situação atualizada das ações judiciais e 
dos procedimentos administrativos arrolados, em que figure no polo passivo, 
datada de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data da sessão de entrega 
e abertura dos envelopes. 

 
12.7.2. Não serão aceitos comprovantes de solicitação de certidões. 
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12.7.3. No caso de Consórcio, cada consorciado deverá comprovar sua regularidade fiscal e 
trabalhista, na forma prevista neste EDITAL. 

 
 

12.8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

12.8.1. Para fins de qualificação técnica, os LICITANTES deverão apresentar os documentos 
consignados nos itens abaixo: 

 
12.8.2. Prova de registro e quitação com o Conselho Regional de Administração – CRA, da empresa 

licitante e de seus responsáveis técnicos (Administrador) no domicilio sede da empresa 
 

12.8.3. Prova de registro e quitação com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, 
da empresa licitante e de seus responsáveis técnicos (Engenheiros) no domicilio sede da 
empresa; 

 
12.8.4. Prova de registro dos seguintes atestados: 

 
i. Atestado(s) registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou 

Conselho equivalente, que comprove(m) sua experiência na construção de 
empreendimento comercial de, no mínimo, 8.000 m2; 

 
ii. Atestado que comprove(s) experiência na administração de centros comerciais 

populares, shopping centeres, lojas de departamento ou supermercados com mais de 
4.000m². 

 
 

12.8.5. Para fins de atendimento do disposto neste item, será admitido o somatório dos 
quantitativos consignados em até dois atestados, desde que os serviços tenham sido 
executados pelo LICITANTE no mesmo período anual. 

 
12.8.6. No caso de Consórcio, será admitido o somatório dos quantitativos dos consorciados para 

a comprovação da qualificação técnica exigida neste item. 

 
12.8.7. A conformidade dos atestados poderá ser confirmada por meio de diligência, podendo, no 

caso, do item II da sub-cláusula 12.8.4, o atestado ser feito a partir de auto declaração do 
próprio LICITANTE.. 

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

ser apresentados em nome de qualquer integrante do Consórcio. 
 

12.8.9.  Na hipótese de a comprovação da qualificação técnica referida no item 12.8.1 ser efetuada 
por terceiro subcontratado, deverá ser apresentado termo de compromisso firme, público 
ou particular, entre o licitante e o subcontratado, indicando que o subcontratado (i) 
conhece os termos do edital e de todos os documentos que o integram; 
(ii) compromete-se, em caso de êxito do licitante na licitação, a executar os serviços para 
os quais tiver comprovado a qualificação técnica exigida. 
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12.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

12.9.1. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em: 
 

i. Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede do LICITANTE. 

 
ii. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da entidade, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data 
de apresentação da proposta. 

 
12.9.1.ii.1. Para entidades com data de criação inferior a  dois  anos,  serão  exigidos 

balanços e demonstrações compatíveis com seu tempo de existência. 
 

iii. Comprovação de que o LICITANTE possui patrimônio líquido de, no mínimo, R$ 
11.250.000,00 (onze milhões, duzentos e cinquenta mil reais). 

 
12.9.1.iii.1. No caso de atestados que se refiram a empreendimento(s) 

desenvolvido(s) por consórcio de empresas, para a determinação dos 
valores exigidos neste item iii, será observada a proporção da participação 
do LICITANTE no respectivo consórcio. 

 
12.10. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO 

 
12.10.1. Quanto à Metodologia de Execução: 

 
i. deverá ser elaborada de acordo com as orientações constantes do Anexo VI; 

 
ii. deverá ser avaliada para qualificar o LICITANTE anteriormente à abertura e avaliação 

da sua PROPOSTA ECONÔMICA, segundo juízo de admissibilidade da Comissão 
Especial de Licitação. 

 
iii. não terá efeito classificatório, nem conferirá qualquer vantagem aos licitantes 

habilitados. 
 

12.11. DECLARAÇÕES 
 

12.11.1. O LICITANTE e, no caso de Consórcio, cada um dos consorciados, também deverá 
apresentar no Envelope A: 

 
i. Declaração de Conhecimento dos Termos do Edital e seus Anexos, conforme Modelo 

4 do Anexo I – Modelos de Cartas e Declarações; 
ii. Declaração de atendimento ao art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, conforme 

Modelo 05 do Anexo I – Modelos de Cartas e Declarações; 
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iii. Declaração de inexistência de impedimento, conforme Modelo 06 do Anexo I – 
Modelos de Cartas e Declarações; 

 
iv. Declaração de Capacidade Financeira, conforme Modelo 10, do Anexo I – Modelos de 

Cartas e Declarações. 

 
v. Declaração de inexistência de servidor público, Modelo XII, Anexo I. 

 

13. PROPOSTA ECONÔMICA – ENVELOPE B 

 
13.1. O Envelope B deverá conter os seguintes documentos: 

 
13.1.1. Carta de apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA devidamente assinada, de acordo com 

o Modelo nº 3 do Anexo I – Modelos e Declarações, indicando o valor de ÔNUS VARIÁVEL 
MÍNIMO proposto pelo LICITANTE, que deverá observar a PROPOSTA ECONÔMICA 
MÍNIMA informada no item 13.2.. 

 
13.1.2. O Plano de Negócios de Referência, elaborado pelo LICITANTE na forma do Anexo IV. 

 
13.2. A PROPOSTA ECONÔMICA MÍNIMA a ser ofertada pelo LICITANTE é de ÔNUS VARIÁVEL 

MÍNIMO de 4% (um por cento) sobre sua receita bruta mensal. 
 

13.3. A PROPOSTA ECONÔMICA vencedora é aquela que indicar o maior valor de ÔNUS VARIÁVEL 
MÍNIMO. 

 
13.4. A CONCESSIONÁRIA pagará ao PODER CONCEDENTE o valor do ÔNUS VARIÁVEL, a ser calculado 

de acordo com o cumprimento dos indicadores de desempenho e diretrizes fixadas no Anexo VII e 
obrigações previstas no CONTRATO, cujo valor será aquele definido na PROPOSTA ECONÔMICA 
vencedora. 

 
13.5. O Plano de Negócios elaborado pelo LICITANTE é meramente referencial, não vincula sua eventual 

execução contratual, nem atribui ao PODER CONCEDENTE a responsabilidade pela concretização 
das previsões nele contidas. 

 
13.6. A PROPOSTA ECONÔMICA terá prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da  Data 

de Recebimento da Documentação, mantidas todas as suas condições durante este período. 
 

13.6.1. O prazo de validade da PROPOSTA ECONÔMICA poderá ser prorrogado, por solicitação do 
PODER CONCEDENTE, mediante anuência do LICITANTE. 

 
13.6.2. O LICITANTE que, na hipótese da regra anterior, não anuir com a prorrogação de sua 
proposta será considerado desistente da LICITAÇÃO e não lhe serão aplicadas quaisquer 
penalidades. 

 
14. DOS REPRESENTANTES LEGAIS DOSLICITANTES 

 
14.1. No início da Sessão Pública de recebimento e abertura dos envelopes, o LICITANTE deverá 

apresentar, conforme Modelo 7 do Anexo I – deste EDITAL, Procuração, com firma reconhecida 
do outorgante e comprovação de poderes, nomeando representante(s) para a 
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prática de todos os atos necessários à sua participação na LICITAÇÃO, inclusive para receber 
informações, ser notificado e desistir de recursos. 

 
14.2. Caso o credenciado seja titular, sócio ou diretor do LICITANTE, deverá apresentar documento 

que comprove seus poderes para representá-la. 

 
14.3. No caso de Consórcio, a Procuração deverá ser outorgada pela empresa líder e ser 

acompanhada de: 
 

14.3.1. procurações outorgadas pelas consorciados à empresa líder; e 

 

14.4. O credenciamento ocorrerá antes da abertura do Envelope A, devendo o representante estar 
munido de documento hábil de identificação. 

 
14.5. A não apresentação ou a incorreção do(s) documento(s) para o credenciamento não inabilitará 

ou desclassificará o LICITANTE, mas impedirá o interessado de se manifestar ou responder 
pelo LICITANTE nas respectivas sessões, cabendo tão somente ao credenciado o 
acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos, desde que não interfira de modo  a 
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos, conforme dispõe o art. 4º da Lei Federal nº 
8.666/1993. 

 
14.6. No curso do processo de LICITAÇÃO o LICITANTE poderá constituir ou substituir seu(s) 

representante(s). 
 

15. DA COMISSÃO ESPECIAL DA LICITAÇÃO 
 

15.1. A LICITAÇÃO será processada e julgada pela Comissão Especial de LICITAÇÃO, cabendo-lhe 
conduzir os trabalhos de análise da Documentação. 

 
15.2. A Comissão especial de LICITAÇÃO poderá solicitar auxílio do quadro funcional do Município 

de São Luís e seus consultores. 

 
15.3. Além das prerrogativas que decorrem da sua função, a Comissão Especial de LICITAÇÃO 

poderá: 
 

15.3.1. Alterar as regras do EDITAL; 
 

15.3.2. Solicitar aos LICITANTES, a qualquer momento, esclarecimentos sobre os documentos por 
eles apresentados; 

 
15.3.3. Adotar critérios de saneamento de falhas de caráter formal e complementação de 

insuficiências no curso da LICITAÇÃO, conforme o item 19 do EDITAL; 

 
15.3.4. Promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução da LICITAÇÃO, 

vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente nos 
documentos apresentados pela Proponente; 
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15.3.5. Prorrogar ou antecipar, respeitados os limites legais, os prazos de que trata o EDITAL, em 
caso de interesse público, caso fortuito ou força maior; 

 
15.3.6. Suspender qualquer sessão pública, no curso do procedimento de LICITAÇÃO, 

convocando os LICITANTES para outra sessão, em local, data e horário oportunamente 
divulgados no Diário Oficial do Estado. 

 
15.4. Caso a alteração afete diretamente a formulação da PROPOSTA ECONÔMICA, a apresentação 

da Garantia da Proposta ou a obtenção de Documentos de Habilitação, o EDITAL deverá ser 
republicado, de modo a assegurar aos interessados o prazo legal mínimo para a formulação e 
apresentação de suas propostas. 

 
15.5. Qualquer alteração do EDITAL será publicada no Site da Prefeitura Municipal de São Luís, para 

dar publicidade à LICITAÇÃO, além de ser comunicada diretamente por meio de e-mail a todos 
que adquiriram o EDITAL. 

 
15.6. A recusa em fornecer esclarecimentos e documentos ou em cumprir de modo geral às 

exigências da Comissão de LICITAÇÃO ensejará a inabilitação ou desclassificação da 
LICITANTE, a depender da fase. 

 
16. ORDEM DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 

 
16.1. A LICITAÇÃO terá início na Sessão Pública de Recebimento e Abertura das Propostas no dia, 

local e horário indicado no Preâmbulo do EDITAL, quando a Comissão Especial de LICITAÇÃO 
realizará o credenciamento dos representantes e proclamará o recebimento dos envelopes de 
cada LICITANTE. 

 
16.2. Após o início da referida Sessão Pública, findo o CREDENCIAMENTO, a Comissão realizará a 

abertura e análise da Documentação de Habilitação (Envelope A) de todos os LICITANTES, o 
que poderá ser feito na própria Sessão ou em momento posterior, quando então esta será 
declarada encerrada. 

 
16.3. Decidida a habilitação, a Comissão Especial de Licitação tornará público o respectivo 

julgamento, declarando quais LICITANTES foram ou não habilitados, abrindo prazo para 
eventual interposição de recurso na forma da lei. 

 
16.4. Os LICITANTES, após a decisão relativa ao julgamento da habilitação, terão direito de vista dos 

documentos de todos os LICITANTES. 

 
16.5. Caso todos os LICITANTES declinem expressamente do direito de recorrer, a Comissão 

Especial de Licitação dará continuidade à Sessão Pública com os LICITANTES habilitados. 

 
16.6. Caso haja interposição de recurso, a Comissão Especial de Licitação o analisará, em juízo de 

reconsideração. 

 
16.7. Caso não reconsidere a sua decisão, a Comissão Especial de Licitação encaminhará o processo 

à autoridade superior competente. 
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16.8. Respeitado o prazo de recurso da decisão de habilitação, a Comissão Especial de Licitação 
divulgará a data de continuidade da Sessão Pública, quando promoverá a abertura das 
PROPOSTAS ECONÔMICAS (Envelope B), ao que: 

 
16.8.1. anunciará individualmente o valor de outorga, consistente no valor de ÔNUS VARIÁVEL 

MÍNIMO consignado na PROPOSTA ECONÔMICA de cada LICITANTE. 
 

i. O valor de ÔNUS VARIÁVEL MÍNIMO deverá observar o disposto no item 13 do 
EDITAL, sob pena de desclassificação; 

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

expressos na PROPOSTA ECONÔMICA, prevalecerão sempre estes últimos. 
 

16.8.2. analisará os documentos solicitados no item 13 deste EDITAL, para verificar sua 
adequação às suas normas, divulgando o resultado do julgamento da sua aceitação; 

 
16.8.3. divulgará a classificação definitiva dos LICITANTES habilitados que tiverem os 

documentos relativos ao item 13 aceitos, sendo declarado o LICITANTE vencedor da 
LICITAÇÃO aquele que apresentar maior ÔNUS VARIÁVEL MÍNIMO. 

 
16.9. Havendo empate na classificação das Propostas Econômicas e após o obedecido no disposto no 

§2º do art. 3º da Lei nº 8.666/1993, a Comissão Especial de Licitação procederá ao sorteio das 
propostas com idênticas condições. 

 
16.10. A Comissão Especial de Licitação deverá: 

 
16.10.1.  Lavrar ata de todas as sessões públicas havidas no curso da Sessão Pública de Abertura 

das Propostas, na qual consignará todos os procedimentos realizados e detalhamento do 
julgamento da análise da Documentação; 

 
16.10.2.  As atas deverão ser lidas e aprovadas e, então, assinadas pelos membros da Comissão 

Especial de Licitação e pelos Representantes Credenciados dos Licitantes. 
 

16.11. A Comissão Especial de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, suspender as sessões 
públicas, convocando os LICITANTES para outra sessão, que tomará lugar em data e hora 
oportunamente divulgadas no Diário Oficial do Estado. 

 
16.12. A prática de atos pelos LICITANTES em cada etapa da LICITAÇÃO está sujeita à preclusão, 

sendo vedada a prática de atos, inclusive a interposição de recursos, referentes a etapas já 
consumadas da LICITAÇÃO. 

 
17. SUBSÍDIO 

 
17.1. O Subsídio no montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) deverá ser desembolsado 

em parcelas pelo PODER CONCEDENTE, na forma especificada no CONTRATO, de acordo 
com o Anexo VI. 

 
17.2. Poderá a CONCESSIONÁRIA celebrar contrato de cessão de créditos com construtora, hipótese 

na qual o repasse do Subsídio poderá ser feito diretamente para esta, mediante faturamento 
contra o PODER CONCEDENTE. 
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18. CONTRATO 
 

18.1. O Concessionário será uma SPE, na forma de sociedade por ações constituída de acordo com a 
lei brasileira, com a finalidade exclusiva de explorar a CONCESSÃO. 

 
18.2. O capital social mínimo da CONCESSIONÁRIA será $ 5.625.000,00 (cinco milhões seiscentos e 

vinte e cinco mil), correspondente a 5% (cinco por cento) do Valor do Contrato. 

 
18.3. Salvo autorização expressa do PODER CONCEDENTE, o capital social integralizado não 

poderá, até o 12º (décimo segundo) mês do Prazo da CONCESSÃO, ser inferior ao valor 
estipulado em 18.2. 

 

18.3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá comprovar um capital social integralizado de, no mínimo, 
R$ 1.125.000,00 (um milhão cento e vinte e cinco mil reais)em até 30 (trinta dias) da 
assinatura do CONTRATO. 

 
18.3.2. A CONCESSIONÁRIA deverá integralizar, em qualquer formato previsto em lei,  o valor 

total de R$ 5.625.000,00 (cinco milhões seiscentos e vinte e cinco mil), podendo ser 
considerado o valor previsto no caput desta cláusula. 

 
18.4. Para os fins deste item, o exercício social da CONCESSIONÁRIA e o exercício financeiro do 

CONTRATO coincidirão com o ano civil. 

 
18.5. A participação de capitais não nacionais na CONCESSIONÁRIA obedecerá à legislação 

brasileira em vigor. 

 
18.6. A CONCESSIONÁRIA poderá oferecer em garantia os direitos emergentes da CONCESSÃO para 

obtenção de financiamentos relacionados a investimentos de interesse do objeto da 
CONCESSÃO, desde que não comprometa a sua continuidade e adequada execução. 

 
18.7. Sem prejuízo da regulamentação do PODER CONCEDENTE, a titularidade do controle da 

CONCESSIONÁRIA deverá ser exercida pelo LICITANTE vencedor, ressalvada a transferência 
do Controle: 

 
18.7.1. aos seus financiadores, nos moldes do disposto a cláusula 22 do CONTRATO; e, 

 
18.7.2. a terceiros, mediante prévia autorização do PODER CONCEDENTE, nos moldes do 

disposto na sub-cláusula 25.1.2 do contrato. 
 

18.8. A CONCESSIONÁRIA se vincula, durante todo o Prazo da CONCESSÃO, ao disposto no Contrato, 
bem como na legislação e regulamentos aplicáveis. 

 
19. SANEAMENTO DE FALHAS FORMAIS 

 

19.1. Eventuais falhas, omissões ou defeitos formais nos documentos apresentados pelos 
LICITANTES, em quaisquer de seus envelopes, poderão ser relevados ou sanados, a juízo da 
Comissão Especial de Licitação e diante da avaliação do caso concreto. 
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19.2. Em qualquer caso, a Comissão Especial de Licitação poderá pedir informações complementares 
e efetuar diligências para aferir ou confirmar a autenticidade das informações contidas nos 
documentos. 

 
20. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO À LICITAÇÃO 

 

20.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos sobre o EDITAL à Comissão Especial de 
Licitação até 17h00 do décimo dia anterior à data para o recebimento dos envelopes (DATA 
DA SESSÃO PÚBLICA), desde que sejam observadas as seguintes regras: 

 
20.1.1. as questões deverão ser formuladas conforme o Modelo 8 do Anexo I – Modelos de cartas 

e declarações; 
 

20.1.2. os esclarecimentos devem ser solicitados por escrito, devidamente protocolado no DLC, 
situado à Av. XXXX, de segunda a sexta-feira, no horário de XXX às XXXX, dirigidos à 
Presidente da Comissão Especial de Licitação, ou através do email XXXXX. 

 
20.2. As respostas da Comissão Especial de Licitação aos pedidos de esclarecimentos serão 

divulgadas no sítio eletrônico da Prefeitura de São Luís, até o 5º (quinto) útil anterior à Data 
da Sessão Pública de Recebimento e Abertura da Documentação e através do e-mail informado 
pelo licitante. 

 
20.2.1. Todas as respostas da Comissão Especial de Licitação aos pedidos de esclarecimentos  nos 

termos deste item serão parte integrante do processo licitatório. 
 

21. IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

 

21.1. Qualquer cidadão ou LICITANTE é parte legítima para impugnar este EDITAL. 
 

21.2. Sob pena de decadência do direito, eventual impugnação ao EDITAL deverá ser protocolada na 
sede do DLC ou enviada conforme os itens abaixo em até 05 (cinco) dias úteis antes da Sessão 
Pública de Recebimento e Abertura dos Envelopes, em se tratando de cidadão, e em 02 (dois) 
dias úteis, em se tratando de LICITANTE. 

 
21.3. As impugnações ao EDITAL deverão ser dirigidas à presidente da Comissão Especial de 

Licitação. 

 
21.3.1. As impugnações devem ser feitas por meio de correspondência protocolada no DLC 

(Departamento de Licitação e Contratos), localizado à Rua dos Ouriços, 231 - Calhau, São 
Luís, de segunda a quinta-feira, no horário das 09hs00 às 12hs00 e das 14hs00 às 17hs00 
e sexta-feira de 09hs00 as 13hrs00; 

 
21.3.2. Quando feitas por pessoa física, as impugnações devem vir acompanhadas de documento 

de identidade do seu signatário; 
 

21.3.3. Quando feitas por pessoa jurídica, as impugnações devem vir acompanhadas de prova dos 
poderes de representação legal. 
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21.4. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a participação do LICITANTE na 
LICITAÇÃO até a decisão da Comissão Especial de Licitação. 

 
22. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
22.1. Os LICITANTES poderão recorrer das decisões da Comissão Especial de Licitação proferidas 

na LICITAÇÃO, que declarem o atendimento às exigências quanto aos Documentos de 
Habilitação e a classificação da PROPOSTA ECONÔMICA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da lavratura de ata da Sessão Pública. 

 
22.2. O recurso interposto será comunicado aos demais LICITANTES, que poderão contrarrazoá-lo 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis da respectiva ciência. 

 
22.3. Os recursos e as contrarrazões deverão ser dirigidos à Presidente da Comissão Especial de 

Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão. 

 
22.4. Os LICITANTES poderão desistir do direito de recorrer antes de seu decurso de prazo, por 

meio de comunicação expressa à Comissão Especial de Licitação ou de mero registro nas atas 
de Sessão Pública realizada pela Comissão Especial de Licitação, na forma do inciso III do art. 
43 da Lei 8.666/1993. 

 
22.5. Os recursos somente serão admitidos quando subscritos por representante(s) legal(is), 

procurador com poderes específicos ou qualquer pessoa substabelecida em tais poderes 
específicos, desde que instruídos com demonstração dos poderes, devendo ser protocolados 
na sede do DLC. 

 
22.6. Concluído o julgamento de eventuais recursos, o resultado será publicado no Diário Oficial. 

 
23. PENALIDADES 

 

23.1. Sujeita-se às sanções prevista neste EDITAL o LICITANTE que descumpri-lo e prejudicar a 
LICITAÇÃO, ou que pratique qualquer ato ilegal previsto no art. 89 e seguintes da Lei 8.666/93, 
notadamente: 

 
23.1.1. impedir, frustrar ou fraudar o procedimento licitatório, mediante ajuste, combinação ou 

qualquer outro expediente, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem; 
 

23.1.2. devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar 
a terceiro o ensejo de devassá-lo; 

 
23.1.3. afastar LICITANTE, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo; 

 
23.1.4. desistir de licitar, em razão de vantagem oferecida; 

 
23.1.5. apresentar declaração ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, à 

atualização cadastral ou à participação no procedimento licitatório; ou 
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23.1.6. utilizar-se de documento falso com vistas a participar da presente LICITAÇÃO. 
 

23.2. Garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades administrativas a que se sujeitam 
os LICITANTES são as seguintes, segundo a natureza e gravidade da falta: 

 
23.2.1. Advertência; 

 
23.2.2. Execução integral da Garantia da Proposta, no caso de não cumprimento da obrigação de 

assinar o CONTRATO ou do não cumprimento das exigências para a sua assinatura; 

 
23.2.3. Multa, proporcional à gravidade da falta, nos casos em que não haja comunicação 

específica; 

 
23.2.4. Suspensão temporária de participação em LICITAÇÃO e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não excedente a 02 (dois) anos; e 

 
23.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punição, ou até que seja promovida 
sua reabilitação perante a Administração. 

 
24. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO 

 

24.1. O resultado da LICITAÇÃO será submetido pela Comissão Especial de Licitação à Autoridade 
Competente para homologação e posterior expedição do ato de outorga. 

 
24.2. A divulgação do LICITANTE vencedor será realizada por meio de aviso a ser publicado no Diário 

Oficial do Estado 

 
24.3. O prazo de assinatura do CONTRATO será de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação do 

ato de homologação. Neste período, a Adjudicatária deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE, 
como condição para assinatura do Contrato: 

 
24.3.1. garantia de Execução do Contrato, nos termos do Anexo II – Minuta do Contrato; 

 
24.3.2. prova de constituição da SPE, com a correspondente certidão do registro empresarial 

competente, bem como respectivo comprovante perante o Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas, observado, no caso de Consórcio, o compromisso pertinente, nos termos deste 
EDITAL. 

 
24.3.3. comprovação do pagamento à UAI INVESTIMENTOS INFRA-ESTRUTURA 

EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES S/A do valor de R$ 228,503,12 (duzentos e 
vinte e oito mil quinhentos e três reais e doze centavos), em virtude da realização dos 
Estudos Prévios que deram origem a este EDITAL, conforme constante do Procedimento 
de Manifestação de Interesse nº 17381/2018. 

 
24.3.4. descrição da estrutura acionária e de gestão considerada para a SPE, contendo: 

 
i. descrição dos tipos de ações 
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ii. acionistas e suas respectivas participações por tipo de ação; 
iii. indicação da composição societária da CONCESSIONÁRIA, conforme aplicável, e de 

suas Controladoras, conforme definido no Contrato; 
iv. acordos de acionistas da SPE caso existente; 
v. identificação dos principais administradores. 
vi.  O compromisso de respeito aos princípios de governança corporativa adotados na 

gestão da SPE. 
 

24.4. Cumpridas as exigências constantes do item 24.3., a SPE e seus acionistas serão convocados 
pelo PODER CONCEDENTE para a assinatura do CONTRATO. 

 
24.5. O prazo para assinatura previsto no item 24.3 poderá ser prorrogado, por igual período, se 

solicitado durante o seu transcurso pela Adjudicatária e desde que existente motivo justificado, 
aceito pelo PODER CONCEDENTE. 

 
24.6. O descumprimento da obrigação de assinar o Contrato ou o não cumprimento injustificado das 

exigências para sua assinatura possibilitará ao PODER CONCEDENTE, em relação à 
Adjudicatária: 

 
 

24.6.1. A execução na integralidade da Garantia da Proposta apresentada pela Adjudicatária, a 
título de aplicação de multa; e 

 
24.6.2. Aplicar as sanções previstas nos incisos III e IV do ar. 87 da Lei 8.666/1993. 

 
24.6.3. A recusa da Adjudicatária em assinar o CONTRATO, ou o descumprimento injustificado 

das condições estabelecidas para a assinatura do CONTRATO, facultará ao PODER 
CONCEDENTE a convocação dos demais LICITANTES habilitados, na ordem de 
classificação de suas PROPOSTAS ECONÔMICAS, para proceder à assinatura do 
CONTRATO. 

 
24.7. Na hipótese do PODER CONCEDENTE vir a tomar conhecimento, após a fase de habilitação, de 

que qualquer documento de habilitação apresentado por um LICITANTE era falso ou inválido 
à época da apresentação da Documentação de Habilitação, poderá inabilitá-la, sem que a esta 
caiba direito a indenização ou reembolso de despesas a qualquer título, sem prejuízo da 
condenação do LICITANTE ao pagamento das indenizações eventualmente devidas ao PODER 
CONCEDENTE. 

 
24.8. O LICITANTE obriga-se a comunicar ao PODER CONCEDENTE, a qualquer tempo, qualquer 

fato ou circunstância superveniente que seja impeditivo das condições de habilitação ou 
classificação, imediatamente após sua ocorrência. 

 
24.9. A autoridade competente, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular a 

LICITAÇÃO se verificada qualquer ilegalidade que não possa ser sanada. 

 
24.10. A nulidade da LICITAÇÃO implica a nulidade do CONTRATO, restando a obrigação de 

indenizar por parte do PODER CONCEDENTE adstrita ao disposto no artigo 59 da Lei Federal 
n.º 8.666/1993. 
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24.11. O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, adiar as etapas da LICITAÇÃO, nos termos 
da legislação aplicável, sem que caiba aos LICITANTES direito a indenização ou reembolso de 
custos e despesas a qualquer título. 

 
24.12. Serão inutilizadas todas as vias dos envelopes apresentados pelos LICITANTES que não forem 

retiradas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do CONTRATO. 
 

 
25. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

25.1. Caberá a cada LICITANTE realizar, por sua própria conta e risco, investigações, levantamentos 
e estudos, bem como desenvolver projetos para permitir a apresentação das propostas. 

 
25.2. Os LICITANTES 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. 

 
25.3. O PODER CONCEDENTE poderá revogar ou anular esta LICITAÇÃO nos termos do art. 48 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 
25.4. O LICITANTE arcará com todos os custos relacionados com a preparação e apresentação de 

sua Documentação e propostas, não se responsabilizando o PODER CONCEDENTE, em 
nenhuma hipótese, por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na 
LICITAÇÃO ou seus resultados. 

 
25.5. Nenhuma indenização será devida aos LICITANTES pela elaboração e apresentação da 

documentação de que trata o presente EDITAL. 

 
25.6. Qualquer modificação do EDITAL exigirá divulgação pela mesma forma de que se deu o texto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, 
a retificação não alterar a formulação das propostas. 

 
25.7. A apresentação da proposta implica aceitação plena e total das condições deste EDITAL, 

ficando automaticamente prejudicada a proposta que contrarie expressamente suas normas. 
 

25.8. Deverá o licitante atualizar-se constantemente no site da Prefeitura: para ficar ciente de algum 
ajuste porventura existente no referido edital. 

 
25.9. Os adendos que se emitam serão partes integrantes dos Documentos de Licitação e deverão 

ser notificados, por escrito via e-mail, a todas as Licitantes que tenham adquirido o referido 
Edital. Para tanto, deverão as Licitantes manter os seus dados cadastrais (e-mails) atualizados 
para receber a notificação. 

 
25.10. Será advertido verbalmente, pela presidente da Comissão Especial, o licitante cuja conduta vise 

perturbar o bom andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do 
recinto, caso persista na conduta faltosa. 
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25.11. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

 
25.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

se incluirá o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Prefeitura Municipal de São Luís. 

 
25.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 
útil subseqüente, no horário e local aqui estabelecido, desde que não haja comunicação da 
Comissão Especial de Licitação (CEL) em contrário. 

 
25.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Licitação, que se valerá dos 

dispositivos legais inerentes à licitação e os seus princípios. 
 

25.15. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca 
de São Luís, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

 

São Luís, XXX de XXXX de 2019 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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ANEXO I 

MODELOS DAS CARTAS E DECLARAÇÕES E COMPROMISSOS PREVISTOS NO EDITAL 
 
 

Modelo n.º 01 - Seguro Garantia 

 
 

1 Tomador 
 

1.1 Licitante. 
 

2 Segurado 
 

2.1 Município de São Luís/MA 

2.2  3 Objeto do Seguro 

 
 

[Local], [●] de [●] de 2019. 

3.1 Garantir a indenização, no montante de R$ 1.125.000,00 (um milhão cento e vinte e 
cinco mil reais), no caso da Licitante descumprir quaisquer de suas obrigações decorrentes 
da Lei ou do Edital, incluindo a recusa em assinar o CONTRATO DE CONCESSÃO ou não 
atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecidos 
no Edital de Concessão n° XX/XXX. 

 
4 Instrumento 

 
4.1 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. 

 
5 Valor da Garantia 

 
5.1 A Apólice de Seguro-Garantia deverá prever o montante mínimo de indenização de R$ 
R$ 1.125.000,00 (um milhão cento e vinte e cinco mil reais). 

 
6 Prazo 

 
6.1 A Apólice de Seguro-Garantia deverá ter prazo mínimo de vigência de 180 (cento e 
oitenta dias), a contar da data do recebimento dos envelopes. 

 
7 Disposições Adicionais 

 
7.1 A Apólice de Seguro-Garantia deverá conter as seguintes disposições adicionais: 

 
(i) declaração da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condições do 

Edital, bem como que conhece os termos da proposta da Licitante e que todas as 
suas condições subjetivas foram consideradas na emissão da apólice; 
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(ii) 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; e 

 
(iii) confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigações cobertas pela 

Apólice de Seguro-Garantia, o Segurado terá direito de exigir da Seguradora a 
indenização devida, quando resultar infrutífera a notificação feita ao Tomador. 

 
7.2 Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste Anexo terão os 
significados a eles atribuídos no Edital. 

 

----------------------------------------------- 

(Assinatura dos representantes legais com firma reconhecida) 

 

 
---------------------- ----------------------- 

Testemunha Testemunha 
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Modelo n.º 02 - Fiança Bancária 

 
 

Ao 
Município de São Luís - Maranhão 
[endereço] 

 
 

[Local], [●] de [●] de 2019 

 

Ref.: Carta de Fiança Bancária nº [●] (“Carta de Fiança R$ 1.125.000,00 (um milhão cento e 
vinte e cinco mil reais). 

 

1 Pela presente Carta de Fiança, o Banco [●] S.A., com sede em [●], inscrito no CNPJ/MF sob 
nº [●] (“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se 
perante a Secretaria Municipal XXXXX do Município de São Luís – Maranhão como fiador 
solidário da [●], com sede em [●], inscrita no CNPJ/MF sob nº [●] (“Afiançada”), com 
expressa renúncia dos direitos previstos nos artigos 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas 
as obrigações assumidas pela Afiançada 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 MUNICIPIO DE SÃO LUÍS o valor total de até R$ 
1.125.000,00 (um milhão cento e vinte e cinco mil reais), (“Fiança”) no caso de a Licitante 
descumprir quaisquer de suas obrigações decorrentes da legislação ou do Edital, nas 
condições e nos prazos estabelecidos no Edital. 

 
3 Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no âmbito do valor acima identificado, pelos prejuízos 
causados pela Afiançada, incluindo, mas não se limitando, a multas aplicadas pelo 
MUNICIPIO DE SÃO LUÍS relacionadas ao certame licitatório, comprometendo-se a efetuar 
os pagamentos oriundos destes 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 pela Prefeitura Municipal, na qualidade de entidade 
responsável pela condução da Concorrência. 

 
4 O Banco Fiador não alegará nenhuma objeção ou oposição da Afiançada ou por ela 
invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigação assumida perante a 
Secretaria Municipal do Trabalho, Turismo de Desenvolvimento Econômico do Município 
de São Luís – Maranhão, nos termos desta Carta de Fiança. 

 
5 Na hipótese de o Município de São Luís 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. 

 
6 A Fiança vigorará pelo prazo mínimo de 180 (cento e vinte dias) dias, contados da data de 
Recebimento dos Envelopes. 

 
7 Declara o Banco Fiador que: 
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7.1 a presente Carta de Fiança está devidamente contabilizada, observando integralmente 
os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além de atender aos 
preceitos da Legislação Bancária aplicável; 

 
7.2 os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a Fiança em seu nome e 
em sua responsabilidade; 

 
7.3 seu capital social é de R$ [●] ([●]), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a 
expedir Cartas de Fiança; e 

 
7.4 o valor da presente Carta de Fiança, no montante de R$ 1.125.000,00 (um milhão cento 
e vinte e cinco mil reais), encontra-se dentro dos limites que lhe são autorizados pelo Banco 
Central do Brasil. 

 
8 Os termos que não tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fiança terão os 
significados a eles atribuídos no Edital. 

 
----------------------------------------------- 

(Assinatura dos representantes legais com firma reconhecida) 

---------------------- ----------------------- 

Testemunha Testemunha 
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Modelo n° 03 - Carta de Apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA 
 

[Local], [●] de [●] de 2019 
 

À Comissão Especial de Licitação 
 

Ref. Licitação nº. 108/2015. Objeto: Concessão Comum com Subsídio da construção,  manutenção, 
operação e exploração econômica do Centro de Comércio Popular do Município de São Luís. 

 
Prezados Senhores, 

 
1. Atendendo à convocação do MUNICIPIO DE SÃO LUÍS, apresentamos nossa PROPOSTA 
ECONÔMICA para execução do objeto da Licitação em referência. 

 
2. Propomos, como outorga, compreendida nos termos do Edital como valor do ÔNUS VARIÁVEL 
MÍNIMO, no valor de ***% (*** por cento) da receita bruta mensal da Concessão, tendo como data-
base a data de recebimento de envelopes. 

 
3. Declaramos que a variação do ÔNUS VARIÁVEL a ser pago ao PODER CONCEDENTE será 
calculada nos termos da cláusula 2.1.15 do CONTRATO e seus anexos. Como a variação máxima 
estabelecida no Edital é de 10% (dez por cento) do ONUS VARIÁVEL MÍNIMO, declaramos que o 
ÔNUS VARIÁVEL MÁXIMO proposto é de ***% (*** por cento) da receita bruta mensal da Concessão 

 
4. A presente PROPOSTA ECONOMICA é válida por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do 
seu recebimento pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, conforme especificado no EDITAL; 

 
5. Foram considerados no cálculo do valor proposto no item “2” acima, todos os encargos, tributos, 
custos e despesas necessários à execução da CONCESSÃO, conforme elementos do EDITAL e do 
CONTRATO; 

 
6. Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação 
estabelecidas no EDITAL em referência; 

 
7. Temos pleno conhecimento do objeto licitado e das condições de execução dos trabalhos; 

 
8. Assumimos, desde já, a integral responsabilidade pela realização dos trabalhos em conformidade 
com o disposto no CONTRATO e seus anexos e com outros diplomas legais e regulamentares 
aplicáveis; 

 
9. Reconhecemos que a proposta de MAIOR ÔNUS VARIÁVEL MÍNIMO foi formulada pelo valor total 
do objeto da CONCORRÊNCIA em questão; e 

 
10. Cumprimos integralmente todas as obrigações e requisitos contidos no EDITAL. 

 

Atenciosamente, 

[Representante Legal] 
RG: [●] 
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CPF: [●] 
Modelo n°. 04 - Declaração de conhecimento dos termos do EDITAL 

 
[Local], [●] de [●] de 2019 

À Comissão Especial de Licitação 
 

Ref. Licitação nº. XXX/XXXX. Objeto: Concessão Comum com Subsídio da construção, 
manutenção, operação e exploração econômica do Centro de Comércio Popular do 
Município de São Luís. 

 
Prezados Senhores, 

 
A (LICITANTE), [qualificação], por meio de seu representante legal, declara que leu o 
Edital, seus anexos e, inclusive, as manifestações de esclarecimento da COMISSÃO 
ESPECIAL DE LICITAÇÃO que lhe foram anexadas, que tem pleno conhecimento do 
conteúdo e objeto desta Licitação, declarando seu de acordo com seus termos. 

 
Declaramos também estarmos cientes sobre a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública de acordo com a Lei nº 
12.846/2013. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Atenciosamente, 

[Representante Legal] 
RG: [●] 
CPF: [●] 
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Modelo n°. 05 - Declaração de Atendimento ao Artigo 7º, XXXIII, da Constituição 
Federal 

 

[Local], [●] de [●] de 2015 

 

À Comissão Especial de Licitação 
 

Ref. Licitação nº. XXX/XXXX. Objeto: Concessão Comum com Subsídio da construção, 
manutenção, operação e exploração econômica do Centro de Comércio Popular do Município 
de São Luís. 

 

Prezados Senhores, 
 

A [LICITANTE], [qualificação], por meio de seu representante legal, declara, sob as penas 
da legislação aplicável, por si, por seus sucessores e cessionários, que se encontra em 
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 
disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal. 

Atenciosamente, 

[Representante Legal] 
RG: [●] 
CPF: [●] 
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Modelo n°. 06 - Declaração de inexistência de impedimento 
 

[Local], [●] de [●] de 2019 
À Comissão Especial de Licitação 

 
Ref. Licitação nº. XXXX/XXX Objeto: Concessão Comum com Subsídio da construção, 
manutenção, operação e exploração econômica do Centro de Comércio Popular do Município 
de São Luís. 

 
Prezados Senhores, 

 
A [LICITANTE], [qualificação], por meio de seu representante legal, declara, para os fins 
previstos no EDITAL que: 

a) não foi(ram) declarado(s) inidôneo(s) por ato do Poder Público Federal, Estadual ou 
Municipal; 

b) não se encontra(m) sob processo de falência ou recuperação judicial; 

c) não está(ão) suspensa(s) de contratar com a Administração Pública Municipal; 

d) seus dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro técnico para fins de 
atestação técnica não são servidores do Município ou de suas sociedades parestatais, 
fundações ou autarquias, nem o foram nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à 
data desta Concorrência. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da lei. 

Atenciosamente, 

[Representante Legal] 
RG: [●] 
CPF: [●] 
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Modelo n° 7 – Procurações 
 

Pelo presente instrumento de mandato, [LICITANTE], [qualificação], doravante 
denominada "Outorgante", nomeia e constituem seus bastantes procuradores, os Srs. [●], 
[qualificação], para, em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de 
nomeação, 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, 
incluindo o Município de São Luís, para estabelecer e manter entendimentos com referidas 
entidades, para receber citação e notificação de qualquer natureza, para requerer e/ou 
promover consultas, para requerer certificados e outros documentos e para praticar os atos 
necessários durante a realização do certame licitatório descrito no EDITAL da Licitação nº 
XXX/XXX, inclusive para interpor recursos e renunciar ao direito de interpor recursos; e, em 
especial: 

 
(i) assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de qualquer forma 
contratar, fazer acordos, dar e receber quitação em nome da Outorgante; 

 
(ii) representar a Outorgante na defesa de seus interesses em Juízo, 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; e 

 
(iii) 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 indeterminado. 

 
[Local], [●] de [●] de 2019 
Atenciosamente, 

 

[Representante Legal] 
RG: [●] 
CPF: [●] 
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Modelo nº. 8 - Solicitação de Esclarecimentos 

 
 

À Comissão Especial de Licitação 

 
 

[Local], [●] de [●] de 2019 

 

Ref. Licitação nº. [●]. Objeto: Concessão Comum com Subsídio da construção, manutenção, 
operação e exploração econômica do Centro de Comércio Popular do Município de São Luís. 

 
Prezados Senhores, 

 
A [LICITANTE], por seu(s) representante(s) legal(is), apresenta a seguinte solicitação de 
esclarecimentos relativa ao EDITAL e seus Anexos. 

 
Número da questão 
Formulada 

Item do EDITAL Esclarecimento 
solicitado 

Número da questão 
que constará da ata 
de esclarecimento 

1 Inserir item do 
EDITAL ao 
qual se refere o 
esclarecimento 
solicitado 

Escrever de forma 
clara o pedido de 
esclarecimento 
desejado em forma 
de 
pergunta 

Deixar em branco 

2 Inserir item do 
EDITAL ao 
qual se refere o 
esclarecimento 

Escrever de forma 
clara o pedido de 
esclarecimento 

Deixar em branco 

Atenciosamente, 

[Representante Legal] 
RG: [●] 
CPF: [●] 
Telefone: [●] 
Endereço eletrônico: [●] 
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Modelo n.º 9 – Carta de Apresentação da Documentação de Habilitação 
 

São Luís, [ ] de [ ] de 2019. 
 

À Comissão Especial de Licitação 
 

Ref. Licitação nº. XXX/XXXX. Objeto Concessão Comum com Subsídio da construção, 
manutenção, operação e exploração econômica do Centro de Comércio Popular do Município 
de São Luís. 

 
Prezados Senhores, 

 
1 [Licitante] (doravante “Licitante”) por seus representante(s) legal(is), apresenta anexos 
os documentos para sua qualificação no certame licitatório em referência, nos termos do 
item 12 do EDITAL em referência,organizados consoante a ordem ali estabelecida. 

 
2 A Licitante declara expressamente que tem pleno conhecimento dos termos do Edital em 
referência e que os aceita integralmente, em especial, no que tange às faculdades conferidas 
à CL de conduzir diligências especiais para verificar a veracidade dos documentos 
apresentados e buscar quaisquer esclarecimentos necessários para elucidar as informações 
neles contidas. 

 
3 A Licitante declara expressamente que atendeu a todos os requisitos e critérios para 
qualificação e apresentaram a Documentação de Habilitação,conforme definido no Edital n° 
XXX/XXXX, de forma correta. 

 
4 A Licitante declara, ainda, que a Documentação de Habilitação ora apresentada é 
completa, verdadeira e correta em cada detalhe. 

 
 

[Licitante] 
[representante legal] 
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Modelo n.º 10 – Carta de Declaração de Capacidade Financeira 
 

São Luís, [ ] de [ ] de 2019. 
 

À Comissão Especial de Licitação 
 

Ref. Licitação nº. xxx/xxxx. Objeto Concessão Comum com Subsídio da construção, 
manutenção, operação e exploração econômica do Centro de Comércio Popular do Município 
de São Luís. 

 
Prezados Senhores, 

 
Em atendimento ao item 2 do EDITAL em referência, a [Declarante], por seus 
representantes abaixo assinados, declara, sob as penas da legislação aplicável, que dispõe 
ou tem capacidade de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigações de 
aporte de recursos próprios e de terceiros necessários à consecução do objeto da concessão. 

 
Declara, além disso, que (i) contratou todos os seguros necessários à consecução do objeto 
da concessão e (ii) dispõe ou tem capacidade de obter os recursos para a integralização do 
capital social da sociedade de propósito específico (a ser constituída nos termos do referido 
Edital) na forma do Anexo II do Contrato de Concessão do Centro de Comércio Popular. 

 
 

[Declarante] 
[representante legal] 
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Modelo 11 – Carta de Atestação de Visita Técnica 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
Atesto,  para  fins  de  comprovação  junto  à  Comissão  Especial  de  Licitação,  que  o  Sr. 
.................................................................,        portador        da       Carteira        de        Identidade     nº. 
............................................,  expedida  pelo  (a)  ...................................  em     /   /   ,  representando  a 
Licitante.         , compareceu ao local onde será executado o objeto da Licitação em epígrafe, 
tomando conhecimento de todas as condições e peculiaridades que possam, de qualquer 
forma, influir sobre o custo, preparação de documentos e proposta e a execução do objeto 
da Licitação. 

 
 
 
 
 

Instruções: 

Local, ............ de ................................ de 2019. 

........................................................................ 

Assinatura do responsável da Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Habitação 

 

A) Este documento deverá ser apresentado, no momento da visita, ao responsável da 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, que, após sua realização, o atestará 
através de assinatura. 

 
B) Este documento deverá ser incluído no envelope de Documentos de Habilitação 
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Modelo 12 – Carta de Declaração de Inexistência de Servidor Público/ 
Empregado Público. 

 
São Luís, [ ] de [ ] de 2015 

 
 
 
 

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitação acima 

mencionada, que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 
 
 

São Luís,  de  de 2019. 
 
 
 
 
 
 

 
[Licitante] 
[representante legal] 
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ANEXO I 
MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

 

N.º [●]/XXXX – SÃO LUÍS 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO COMUM COM SUBSÍDIO PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR DO 
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, NOS TERMOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO, MODALIDADE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, Nº xxx/xxxx-SÃO LUÍS- MARANHÃO 

 

Aos [●] dias do mês de [●] de 2014, tendo de um lado, 
 

o Município de São Luís, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 06.307.102/0001-30, com sede na av. Dom Pedro II, nº 3729, São Luís/MA, 
65.010-904, a doravante denominado PODER CONCEDENTE, , representada pelo Exmº Sr. 
Prefeito, XXXXXX, autorizado pelo art. XXX, da sua Lei Orgânica, e de outro lado, [●], 
sociedade por ações, constituída especialmente para a execução do presente contrato de 
concessão, com endereço na Rua [●], em São Luís, Estado do Maranhão, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda, sob o nº [●], neste ato representada 
pelos Srs.[●], [qualificação], inscrito no CPF sob o nº, a forma dos seus atos constitutivos, 
doravante denominada CONCESSIONÁRIA, 

 
CONSIDERANDO 

 
(i) que o PODER CONCEDENTE, de acordo com o que dispõem as Leis Federais nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e, subsidiariamente, pela 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, realizou procedimento licitatório na 
modalidade de concorrência pública para a delegação de Concessão Comum com Subsídio 
(“Concessão”) para a Construção, Operação, Manutenção e Exploração Econômica do 
CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS; 

 
(ii) que, após regular procedimento licitatório, este foi homologado e seu objeto 
adjudicado ao consórcio integrado pelas empresas [●], em conformidade com ato do Exmo. 
Sr. Prefeito XX, publicado no Diário Oficial do Município do dia [●] de [●] de 2019;      e 

 
(iii) que, na forma do que dispõe o Edital de Licitação n.º XXX/XXX - São Luís, as empresas 
consorciadas, vencedoras da aludida concorrência pública, constituíram a 
CONCESSIONÁRIA, 

 
Têm as partes entre si, justas e acordadas, a celebração do presente Contrato de Concessão 
Comum com Subsídio para implantação, operação, manutenção e exploração econômica  do 
Centro de Comércio Popular de São Luís, doravante o CONTRATO, que será regido pelas 
normas e cláusulas referidas a seguir. 
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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 1ª – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

1.1. A presente CONCESSÃO do Centro de Comércio Popular reger-se-á pela Lei Orgânica 
do Município e pela seguinte legislação: Lei Federal nº 8.987, de 13.02.1995  (“LEI DE 
CONCESSÕES”); Lei Federal nº 9.074, de 07.07.1995, Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 
(“LEI DE LICITAÇÕES”), bem como outros atos normativos editados pelo PODER 
CONCEDENTE. 

 
CLÁUSULA 2ª – DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO 

 
2.1. Para fins de interpretação do CONTRATO, os termos e expressões abaixo, quando 
escritos em maiúsculas, terão as seguintes definições: 

 
2.1.1. BENS REVERSÍVEIS: são BENS DA CONCESSÃO indispensáveis à continuidade da 
execução do objeto da CONCESSÃO, que serão revertidos ao PODER CONCEDENTE ao 
término do CONTRATO, nos termos do Anexo IX do CONTRATO; 

 
2.1.2. BENS DA CONCESSÃO: são todos os bens vinculados à CONCESSÃO, incluindo (i) os 
bens de titularidade do PODER CONCEDENTE a que a CONCESSIONÁRIA tenha acesso ou 
uso cedido para a execução do CONTRATO ou (iii) os bens adquiridos pela 
CONCESSIONÁRIA para a execução do CONTRATO; 

 
2.1.3. CONCESSÃO: delegação, por meio de Concessão Comum com Subsídio da 
Implantação, Manutenção, Operação e Exploração Econômica do Centro de Comércio 
Popular de São Luís; 

 
2.1.4. CONCESSIONÁRIA: sociedade de propósito específico constituída nos termos do 
preâmbulo e responsável pela execução exclusiva da CONCESSÃO; 

 
2.1.5. CADASTRO MUNICIPAL DE AMBULANTES – Cadastro elaborado pela Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Habitação de São Luís, que contempla 987 ambulantes em 
atividade no Município de São Luís; 

 
2.1.6. CONTRATO: o presente Contrato de Concessão Comum com Subsídio para 
Implantação, Operação, Manutenção e Exploração Econômica do Centro de Comércio 
Popular do Município de São Luís; 

 
2.1.7. CONTRATO DE LOCAÇÃO: contrato entre a CONCESSIONÁRIA e o LOCATÁRIO 
sobre espaços do Centro de Comércio Popular, cujas obrigações e direitos decorrem da Lei 
do Inquilinato (Lei 8.245 de 1991,), com a especificidade do seu art. 54, e dos termos do 
CONTRATO DE LOCAÇÃO, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre o 
LOCATÁRIO e o PODER CONCEDENTE; 

 
2.1.8. EDITAL DE LICITAÇÃO: o Edital de Licitação, modalidade Concorrência Pública, nº 
XXX/XXXX para outorga da CONCESSÃO, por meio do qual foram selecionadas as sociedades 
controladoras da CONCESSIONÁRIA; 

 
2.1.9. FORÇA MAIOR: evento imprevisível, ou previsível mas de efeitos não passíveis de 
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serem evitados, que afeta a execução contratual, incluindo eventos classificados como força 
maior, caso fortuito, fato do príncipe ou mudança de lei, a exemplo de inundações, 
calamidades e epidemias, em consonância com o disposto no Código Civil Brasileiro; 

 
2.1.10. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: a garantia do fiel cumprimento das 
obrigações da CONCESSÃO, a ser mantida pela CONCESSIONÁRIA em favor do PODER 
CONCEDENTE, nos montantes e nos termos definidos no CONTRATO; 

 
2.1.11. LOCATÁRIO: qualquer parte legalmente capaz de realizar CONTRATO DE 
LOCAÇÃO com a CONCESSIONÁRIA, cujas obrigações e direitos decorrem da Lei do 
Inquilinato (Lei 8.245 de 1991) e dos termos do CONTRATO DE LOCAÇÃO, não sendo parte 
de qualquer relação jurídica com o PODER CONCEDENTE; 

 
2.1.12. OBRAS: atividades de engenharia e correlatas referentes à implantação do 
CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR, conforme disposto nos Anexo III, VI do CONTRATO; 

 
2.1.13. ÔNUS VARIÁVEL: valor a ser pago ao PODER CONCEDENTE após a verificação do 
SISTEMA DE INDICADORES, calculado na forma do Anexo VII do CONTRATO; 

 
2.1.14. ÔNUS VARIÁVEL MÍNIMO: valor percentual de [*%] definido pela proposta 
econômica vencedora da Licitação, que incidirá na receita bruta mensal da 
CONCESSIONÁRIA e deverá ser pago ao PODER CONCEDENTE, independentemente de a 
CONCESSIONÁRIA haver cumprido o SISTEMA DE INDICADORES, nos termos dos Anexos 
VII do CONTRATO; 

 
2.1.15. ÔNUS VARIÁVEL MÁXIMO: valor percentual de [*%], que corresponde à 
majoração percentual máxima de 10% (dez por cento) do ONUS VARIÁVEL MÍNIMO, que 
deve ser pago ao PODER CONCEDENTE, caso a CONCESSIONÁRIA tenha o pior 
desempenho previsto no SISTEMA DE INDICADORES, nos termos do Anexo VII do 
CONTRATO; 

 
2.1.16. PARTES: o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA; 

 
2.1.17. PODER CONCEDENTE: Município de São Luís; 

 
2.1.18. PROPOSTA ECONÔMICA: proposta oferecida pela CONCESSIONÁRIA, consistente 
no maior ÔNUS VARIÁVEL MÍNIMO demais elementos constantes do Anexo III do 
CONTRATO; 

 
2.1.19. RECEITAS: quaisquer receitas, principais ou complementares, acessórias ou 
alternativas, decorrentes da exploração econômica do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR, 
ou, ainda, as receitas de projetos associados implementados pela própria 
CONCESSIONÁRIA no âmbito da CONCESSÃO; 

 
2.1.20. SISTEMA DE INDICADORES: conjunto de critérios e especificações técnicas 
constantes do Anexo VII do CONTRATO, referentes às metas de qualidade e disponibilidade 
das atividades e prestação dos serviços relativos à CONCESSÃO, que serão utilizados para 
apurar o percentual de ÔNUS VARIÁVEL devido ao PODER CONCEDENTE; 
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2.1.21. SUBSÍDIO: é o montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) a ser 
conferido pelo PODER CONCEDENTE ao CONCESSIONÁRIO para os investimentos da 
CONCESSÃO, em conformidade com, o objeto do projeto de Lei Municipal 306/2019 e o 
cronograma de desembolso estabelecido no Anexo VI deste CONTRATO. 

 
2.1.22. USUÁRIO: indivíduo que frequenta o CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR ou utiliza 
qualquer serviço por este oferecido; e 

 
2.1.23. VERIFICADOR INDEPENDENTE: empresa de consultoria isenta e imparcial, que 
atuará de forma auxiliar no âmbito do CONTRATO, cujas atribuições estão previstas na 
cláusula 14 e no Anexo VIII. 

 
2.2. Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação: 

 
2.2.1. as definições do CONTRATO serão igualmente aplicadas nas formas singular e 
plural; 

 
2.2.2. referências ao CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais 
alterações e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES; 

 
2.2.3. no caso de divergência entre o CONTRATO e seus Anexos, que não possa ser 
dirimida pela interpretação conciliadora dos referidos documentos, prevalecerá o disposto 
no CONTRATO; 

 
2.2.4. no caso de divergência entre os Anexos, que não possa ser dirimida pela 
interpretação conciliadora dos referidos documentos, prevalecerão aqueles emitidos pelo 
PODER CONCEDENTE; e 

 
2.2.5. no caso de divergência entre os Anexos emitidos pelo PODER CONCEDENTE, que 
não possa ser dirimida pela interpretação conciliadora dos referidos documentos, 
prevalecerá aquele de data mais recente. 

 
CLÁUSULA 3ª – ANEXOS 

 
3.1. Integram o CONTRATO os seguintes anexos relacionados nesta Cláusula: 

 
Anexo I. Edital de Licitação nº XXX/XXXX 
Anexo II. Atos Constitutivos da Concessionária 
Anexo III. Proposta Econômica 

Anexo IV. Estudos Referenciais de Engenharia para Implantação do Centro de 
Comércio Popular do Município de São Luís 

Anexo V. Estudos Referenciais de Arquitetura para Implantação do Centro de 
Comércio Popular do Município de São Luís. 

Anexo VI. Cronograma de Desembolso das Parcelas do Subsídio 
Anexo VII. Sistema de Indicadores e Cálculo de Ônus Variável 
Anexo VIII. Diretrizes para a Contratação de Verificador Independente 
Anexo IX. Do Tratamento dos Bens Reversíveis 
Anexo X. Condições Gerais de Garantia de Execução do Contrato pela Concessionária 
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CAPÍTULO II – DA CONCESSÃO 

CLÁUSULA 4ª – DO OBJETO 

4.1. O objeto da presente CONCESSÃO é a delegação, por meio de concessão comum 
com subsídio da implantação, operação, manutenção e exploração econômica do 
Centro de Comércio Popular do Município de São Luís. 

 
4.1.1. Os Anexos IV e V do CONTRATO estabelecem as diretrizes para a realização das 
OBRAS, cujo prazo estimado de conclusão é de 12 (doze) meses da data de aprovação,  pelo 
PODER CONCEDENTE, do projeto executivo elaborado pela CONCESSIONÁRIA, e da 
entrega do imóvel completamente limpo e desempedido. 

 
4.1.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar o projeto executivo das OBRAS em prazo 
máximo de 120 (cento e vinte) dias da data da assinatura do contrato, cuja aprovação caberá 
ao PODER CONCEDENTE em prazo de 30 (trinta) dias da data de sua entrega. 

 
4.1.1.2. É facultado ao PODER CONCEDENTE avaliar o pedido de prorrogação do prazo de 
entrega do projeto executivo pela CONCESSIONÁRIA e estabelecer novo prazo, cujo 
descumprimento reiterado será susceptível de aplicação de penalidades contratuais. 

 
4.1.2. As OBRAS e as atividades relacionadas com a CONCESSÃO deverão ser executadas 
de modo adequado, pautando-se pela regularidade, continuidade e segurança, observada a 
alocação de riscos estabelecida neste CONTRATO. 

 
4.1.3. O PODER CONCEDENTE poderá determinar novos investimentos no objeto da 
presente CONCESSÃO, hipótese em que assegurará a recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO, observada a alocação de riscos estabelecida neste 
CONTRATO. 

 
CLÁUSULA 5ª – DO PRAZO DA CONCESSÃO 

 
5.1. A outorga da CONCESSÃO e a vigência deste CONTRATO terão o prazo de 30 (trinta) 
anos contados a partir da Data de Assinatura do Contrato. 

 
5.2. O prazo da CONCESSÃO apenas poderá ser prorrogado como medida de recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, segundo estabelecido na subcláusula 
17.5. 

 
CLÁUSULA 6ª – DOS BENS DA CONCESSÃO 

 
6.1. Vinculam-se à CONCESSÃO como BENS DA CONCESSÃO os bens utilizados na 
execução da CONCESSÃO que: 

 
6.1.1. sejam de titularidade do PODER CONCEDENTE, mas tenham seu acesso franqueado 
ou uso cedido à CONCESSIONÁRIA para a implantação, operação, manutenção e exploração 
econômica do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR; 

 
6.1.2. sejam de titularidade da CONCESSIONÁRIA ou sejam por esta adquiridos ou 
construídos, com o objetivo específico de cumprir o objeto do presente CONTRATO. 
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6.2. A CONCESSIONÁRIA deve efetuar a manutenção corretiva e preventiva dos BENS 
DA CONCESSÃO, de modo a conservá-los em condições adequadas de uso, respeitando as 
normas técnicas relativas à saúde, segurança e higiene, entre outros parâmetros essenciais 
à sua boa utilização e estabelecidos nos indicadores de desempenho constantes do Anexo 
VII. 

 
6.2.1. No caso de obsolescência ou superação tecnológica dos BENS DA CONCESSÃO 
tratados na subcláusula 6.2 acima, a CONCESSIONÁRIA poderá propor ao PODER 
CONCEDENTE sua substituição ou devolução antes do término do contrato. 

 
6.2.2. O PODER CONCEDENTE deverá substituir ou receber a devolução do BEM DA 
CONCESSÃO, sem direito a qualquer indenização, salvo se houver comprovação de culpa ou 
dolo da CONCESSIONÁRIA em eventual descumprimento das obrigações de conservá- los 
em condições adequadas para uso. 

 
6.3. Pertencerão ao PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, benfeitorias e 
acessões realizadas pela CONCESSIONÁRIA em relação aos bens de titularidade do PODER 
CONCEDENTE. 

 
6.4. A CONCESSIONÁRIA utilizará os BENS DA CONCESSÃO exclusivamente para 
executar o objeto do CONTRATO, inclusive os projetos associados, complementares, 
alternativos ou acessórios propostos pela CONCESSIONÁRIA e admitidos pelo PODER 
CONCEDENTE. 

 
6.5. A CONCESSIONÁRIA fornecerá toda a infraestrutura necessária para a instalação e 
funcionamento adequado dos BENS DA CONCESSÃO e zelará pela sua segurança interna 
contra roubos e furtos até o limite do plano de seguros previsto neste CONTRATO. 

 
6.6. Os BENS DA CONCESSÃO deverão ser anualmente inventariados pelo 
VERIFICADOR INDEPENDENTE, que atualizará o Rol de Bens Reversíveis constante do 
Anexo IX. 

 
6.7. A incorporação da inovação tecnológica suscitada pelo PODER CONCEDENTE que, 
no curso da execução do CONTRATO, reduza ou incremente os custos projetados pela 
CONCESSIONÁRIA, ensejará recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da 
CONCESSÃO, observada a alocação de riscos estabelecida neste CONTRATO. 

 
6.8. É vedada a oferta de BENS DA CONCESSÃO em garantia, salvo quando 
imprescindível para o financiamento da sua aquisição. 

 
6.8.1. Nos casos em que for cabível, a oferta de BENS DA CONCESSÃO em garantia deverá 
ser previamente comunicada ao PODER CONCEDENTE. 

 
6.9. Todos os negócios jurídicos da CONCESSIONÁRIA com terceiros que envolvam os 
BENS DA CONCESSÃO deverão mencionar expressamente sua vinculação, e, no caso de 
garantia real, ressalvar que sua eventual execução dependerá de prévia aprovação do 
PODER CONCEDENTE, a qual não será concedida se a referida execução comprometer a 
continuidade da CONCESSÃO. 
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6.10. Serão considerados BENS REVERSÍVEIS os BENS DA CONCESSÃO indispensáveis à 
continuidade da execução do objeto da CONCESSÃO, que serão revertidos ao PODER 
CONCEDENTE ao término do CONTRATO. 

 
6.10.1. Os BENS REVERSÍVEIS estão indicados no Rol de Bens Reversíveis, constante no 
Anexo IX, que conterá a descrição das principais especificações dos BENS REVERSÍVEIS e 
será anualmente atualizado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos da sub- 
cláusula 6.6. 

 
6.10.2. A inclusão, exclusão ou substituição de ativos no Rol de Bens Reversíveis deverá ser 
previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias a contar de sua 
solicitação e somente será permitida quando não comprometer a continuidade da 
CONCESSÃO. 

 
6.10.3. A eventual alteração de ativos constantes no Rol de Bens Reversíveis, conforme 
procedimento previsto na subcláusula anterior, poderá ensejar o reequilíbrio econômico- 
financeiro do CONTRATO, observada a alocação de riscos do CONTRATO. 

 
6.10.4. O Rol de Bens Reversíveis deverá exprimir a extensão, o estado físico e operacional 
e vida útil remanescente dos BENS REVERSÍVEIS. 

 
6.10.5. Caberá ao PODER CONCEDENTE avaliar e decidir quanto à reversibilidade de 
BENS DA CONCESSÃO, incluindo-os no rol do Anexo IX, desde que se demonstrem 
indispensáveis à continuidade da CONCESSÃO e seja procedida a recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 
6.10.6. Extinta a CONCESSÃO, o CONCESSIONÁRIO encarregar-se-á do descarte ou 
remoção dos BENS DA CONCESSÃO não reversíveis, sem comprometer o contínuo acesso e 
a imediata assunção do objeto da CONCESSÃO pelo PODER CONCEDENTE, ressalvada a 
subcláusula 27.2.2. 

 
6.11. Extinta a CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA encarregar-se-á da reversão dos BENS 
REVERSÍVEIS, que será gratuita e automática, com os bens em condições adequadas de 
operação, utilização e manutenção, bem como livres de quaisquer ônus, encargos, valor 
residual, tributo, obrigação, gravame ou cobrança de qualquer valor pela 
CONCESSIONÁRIA, ressalva a subcláusula 27.2.2. 

 
6.12. Os BENS REVERSÍVEIS serão integralmente amortizados pela exploração 
econômica do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR no prazo da CONCESSÃO, salvo se 
decorrerem de novos investimentos exigidos pelo PODER CONCEDENTE, o que será motivo 
de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 
6.13. Os BENS REVERSÍVEIS não amortizados no prazo da CONCESSÃO em função de 
término antecipado do CONTRATO serão indenizados segundo a metodologia de fluxo de 
caixa livre, utilizando-se a taxa interna de retorno da proposta econômica vencedora como 
taxa de desconto, conforme disposto na cláusula 30. 

 
6.14. O PODER CONCEDENTE poderá solicitar a correção, remediação ou substituição 
das OBRAS realizadas em desacordo com este CONTRATO, respeitadas a ampla defesa da 
CONCESSIONÁRIA e a alocação de riscos deste CONTRATO. 
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CAPÍTULO III – DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DAS PARTES 

CLÁUSULA 7ª - DAS AUTORIZAÇÕES E LICENÇAS 

7.1 São de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a obtenção e a renovação de todas 
as licenças e autorizações, incluindo o Alvará de Licença de Construção, o Alvará de 
Localização e Funcionamento, necessárias à implantação do CENTRO DE COMÉRCIO 
POPULAR. 

 
7.1.1. O PODER CONCEDENTE empreenderá seus melhores esforços perante as entidades 
públicas para que a CONCESSIONÁRIA obtenha no menor prazo possível as licenças e 
autorizações sob sua responsabilidade. 

 
7.2. O atraso no cronograma das OBRAS, constante do Anexo VI deste CONTRATO, que 
possa ser imputado às dificuldades da CONCESSIONÁRIA em obter as licenças e 
autorizações necessárias não dará causa à aplicação de penalidades previstas no 
CONTRATO, nem tampouco modificará o cronograma de desembolso de subsídio, sempre 
que a CONCESSIONÁRIA demonstre haver cumprido as obrigações técnicas necessárias à 
obtenção de tais licenças e autorizações. 

 
7.3. As eventuais desapropriações e a instituição de servidões administrativas serão 
precedidas por declaração de utilidade pública da autoridade competente e deverão ser 
efetuadas pelo PODER CONCEDENTE, às suas expensas, com obediência às disposições da 
legislação aplicável. 

 
7.4. O PODER CONCEDENTE deverá entregar o imóvel livre de quaisquer ônus à 
CONCESSIONÁRIA, nos quais deverão ser realizadas as OBRAS relativas à CONCESSÃO, nos 
termos dos Anexo IV, V e VI. 

 
CLÁUSULA 8ª - DO FINANCIAMENTO 

 
8.1. A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos 
financiamentos eventualmente necessários à execução da CONCESSÃO. 

 
8.2. A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar formalmente ao PODER CONCEDENTE os 
financiamentos de longo prazo por ela firmados, indicando os valores, taxas de juros, 
garantias, prazos de amortização e respectivos financiadores ou seu agente fiducial, seja na 
forma de empréstimo, emissão de títulos ou valores mobiliários, securitizações ou outras 
operações de dívida equivalentes. 

 
8.2.1. Ao PODER CONCEDENTE fica facultado o direito de solicitar cópias integrais dos 
referidos instrumentos, mediante notificação à CONCESSIONÁRIA para este efeito. 

 
8.3. Quando da contratação dos financiamentos, a CONCESSIONÁRIA deverá prever 
expressamente e garantir a efetividade, por meio contratual, da obrigação de o financiador 
comunicar imediatamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer 
obrigação da CONCESSIONÁRIA nos contratos de financiamento, que possa ocasionar a 
execução de garantias ou a assunção do controle pelos financiadores. 
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8.4. O PODER CONCEDENTE informará aos financiadores e estruturadores das 
operações referidas na subcláusula 8.2, concomitantemente à comunicação para a própria 
CONCESSIONÁRIA, sobre eventuais descumprimentos do CONTRATO pela 
CONCESSIONÁRIA. 

 
8.5. A CONCESSIONÁRIA não poderá invocar qualquer disposição, cláusula ou condição 
dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos deles 
decorrentes, para eximir-se, total ou parcialmente, das obrigações assumidas no 
CONTRATO. 

 
8.6. Os financiamentos e suas respectivas garantias poderão, observada as legislações 
civil e comercial aplicáveis, conferir aos respectivos financiadores o direito de assumir, 
temporária ou definitivamente, o controle da CONCESSIONÁRIA, em caso de 
inadimplemento não remediado dos respectivos contratos de financiamento ou garantia, 
ou, ainda, para a regularização, em caso de inadimplência da CONCESSIONÁRIA no âmbito 
deste CONTRATO que inviabilize ou ameace a CONCESSÃO. 

 
8.6.1. Em qualquer caso, a assunção do controle da CONCESSIONÁRIA pelos financiadores 
dependerá de anuência prévia do PODER CONCEDENTE nos termos da Cláusula 22. 

 
8.7. Além dos bens referidos nas sub-cláusulas 6.8 e 6.9, observados os limites ali 
estabelecidos, a CONCESSIONÁRIA poderá também dar em garantia dos financiamentos 
contratados nos termos desta Cláusula os direitos emergentes da CONCESSÃO, tais como as 
RECEITAS decorrentes da exploração econômica do objeto da CONCESSÃO, desde que essa 
operação não comprometa a continuidade da execução do objeto da CONCESSÃO e o 
cumprimento dos indicadores de desempenho estabelecidos no CONTRATO. 

 
8.8. É vedado à CONCESSIONÁRIA: 

 
8.8.1. prestar qualquer forma de garantia em favor de terceiros, inclusive do seu 
controlador; 

 
8.8.2. conceder empréstimos, financiamentos ou realizar quaisquer outras formas de 
transferência de recursos para seus acionistas, exceto: 

 
8.8.2.1. transferências de recursos a título de distribuição de dividendos; 

 
8.8.2.2. redução do capital, respeitado o limite previsto na Cláusula 22; 

 
8.8.2.3. pagamentos de juros sobre capital próprio; e 

 
26. CLÁUSULA 9ª - DAS OBRAS 

 
9.1. Observado o cronograma estabelecido no Anexo VI do CONTRATO, é obrigação da 
CONCESSIONÁRIA a perfeita execução das OBRAS. 

 
9.2 O Prazo Máximo de Entrega do Projeto Executivo a ser elaborado pela 
CONCESSIONÁRIA será de 120 (cento e vinte) dias, a partir da Data de Assinatura do 
Contrato. 
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9.3 O Prazo Estimado de Construção do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR será de 12 
(doze) meses, a partir da aprovação do Projeto Executivo e da entregue da área livre e 
desimpedida pelo PODER CONCEDENTE . 

 
9.3.1. O prazo estimado de construção poderá ser prorrogado por solicitação da 
CONCESSIONÁRIA e decisão fundamentada do PODER CONCEDENTE. 

 
9.3.2. A prorrogação do prazo estimado de implantação será sempre cabível nas 
hipóteses de caso fortuito ou força maior que suspendam ou impeçam a conclusão 
tempestiva das OBRAS. 

 
9.4 O PODER CONCEDENTE deverá desembolsar o montante de R$ 8.000.000,00 (oito 
milhões de reais) a título de subsídio à CONCESSIONÁRIA, segundo o Cronograma de 
Desembolso de Subsídio estipulado no Anexo VI do CONTRATO. 

 
9.4.1. O Cronograma de Desembolso dos Subsídios terá início na Data da assinatura do 

Contrato de Concessão e deverá ser cumprido segundo os marcos contratuais 
estabelecidos no Anexo VI. 

 
9.4.2. O descumprimento do Desembolso dos Subsídios pelo PODER CONCEDENTE 

eximirá a CONCESSIONÁRIA de qualquer imputação de penalidade decorrente 
de atraso nas OBRAS, além de acarretar recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato em favor da CONCESSIONÁRIA. 

 
9.5 O descumprimento do prazo final de conclusão das OBRAS será apenado na forma 
da subcláusula 25.5.4 do CONTRATO, excetuando-se as circunstâncias das sub-cláusulas 
9.3.1, 9.3.2. e 9.4. 

 
9.6 O PODER CONCEDENTE acompanhará a execução das OBRAS e expedirá 
notificações à CONCESSIONÁRIA sempre que entender que o prazo final de entrega das 
OBRAS possa vir a ser comprometido ou ainda que a qualidade das OBRAS se encontre 
comprometida, sem prejuízo de eventual aplicação de sanções nos termos da subcláusula 
25.5.4. 

 
9.6.1. O PODER CONCEDENTE solicitará da CONCESSIONÁRIA a elaboração de plano 

para a recuperação de atrasos na execução das OBRAS, visando ao atendimento 
do prazo final constante da sub-cláusula 9.3. 

 
9.7. Poderá a CONCESSIONÁRIA propor modificações nas diretrizes ou especificações 
do projeto executivo das OBRAS para melhor adequação técnica aos seus objetivos, 
devendo estas modificações serem autorizadas pelo PODER CONCEDENTE. 

 
9.8. Para receber definitivamente as OBRAS, o PODER CONCEDENTE deverá realizar 
vistoria completa das instalações do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. 

 
9.9. Na hipótese de a vistoria indicar que não há condições de recebimento das OBRAS, 
o PODER CONCEDENTE notificará a CONCESSIONÁRIA, a fim de acordarem as alterações 
a serem realizadas e o prazo para sua realização. 
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9.10. O Termo de Recebimento do Centro de Comércio Popular somente será expedido, 
pelo PODER CONCEDENTE, caso sejam atendidas todas as determinações estabelecidas no 
Anexo X. 

 
9.11. O recebimento das OBRAS por meio do Termo de Recebimento referido na 
subcláusula 9.10. é condição para o início da operação do Centro de Comércio Popular. 

 
27. CLÁUSULA 10ª – DAS DECLARAÇÕES 

 
10.1. 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 ECONÔMICA 
e para a execução do objeto do CONTRATO. 

 
10.2. A CONCESSIONÁRIA declara: 

 
10.2.1. ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no 
CONTRATO; 

 
10.2.2. ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua PROPOSTA 
ECONÔMICA; 

 
10.2.3. ter pleno conhecimento da variabilidade da remuneração devida ao PODER 
CONCEDENTE em função do SISTEMA DE INDICADORES, tratando-se de um mecanismo 
pactuado entre as PARTES, a ser aplicado à luz da mensuração do desempenho da 
CONCESSIONÁRIA pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE; 

 
10.2.4. que a PROPOSTA ECONÔMICA é incondicional e levou em consideração todos os 
investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas não se limitando, às financeiras) 
necessários à execução da CONCESSÃO, bem como os riscos a serem assumidos pela 
CONCESSIONÁRIA ou a ela alocados de acordo com o CONTRATO, durante o prazo de 
vigência da CONCESSÃO; 

 
10.2.5. que o respeito à alocação de riscos prevista neste CONTRATO representa o 
equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO; e 

 
10.2.6. que a exploração econômica do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR, por meio de 
locação de boxes ou quaisquer outras modalidades de exploração econômica legalmente 
disponíveis, contemplará o disposto na cláusula 12 sobre o CADASTRO MUNICIPAL DE 
MICROEMPREENDEORES. 

 
10.2.6.1. Os boxes e todos os demais estabelecimentos comerciais existentes no CENTRO 
DE COMÉRCIO POPULAR terão a disponibilidade de acesso aos serviços de cartões de 
crédito. 

 
CLÁUSULA 11ª - DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 
11.1. Durante a CONCESSÃO e sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas no 
CONTRATO ou na legislação aplicável, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a: 
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11.1.1. dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer fato que 
altere o normal desenvolvimento das OBRAS e das atividades relativas à CONCESSÃO, ou 
que, de algum modo, possa prejudicar a correta prestação do atendimento aos USUÁRIOS; 

 
11.1.2. fornecer informações ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, na forma e 
periodicidade estabelecida no Anexo VII e VIII do CONTRATO; 

 
11.1.3. apresentar ao PODER CONCEDENTE ou aos órgãos de controle da 
Administração, no prazo por estes estabelecido, informações adicionais ou complementares 
que venham a solicitar; 

 
11.1.4. apresentar ao VERIFICADOR INDEPENDENTE suas demonstrações contábeis e 
financeiras, obedecidas as exigências legais vigentes, nos seguintes prazos: 

 
11.1.5.1. 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir do final de cada trimestre, para 
os relatórios trimestrais; e 

 
11.1.5.2. 120 (cento e vinte) dias contados a partir do fim do exercício contábil, para 
o relatório anual. 

 
11.2. As demonstrações financeiras anuais darão destaque para as seguintes 
informações: 

 

11.2.1. depreciação e amortização dos ativos da CONCESSIONÁRIA e dos BENS 
REVERSÍVEIS; 

 
11.2.2. relatório da administração; 

 
11.2.3. parecer do conselho fiscal; e 

 
11.2.4. declaração da CONCESSIONÁRIA, contendo o valor do seu capital social 
integralizado, seu patrimônio líquido total e as alterações na sua composição societária. 

 
11.3. 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, sendo que, perante o PODER CONCEDENTE e 
para efeitos da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA permanecerá inteiramente responsável 
pela unicidade, adequação, qualidade e tempestividade do objeto porventura subcontratado 
ou terceirizado. 

 
11.4. Sem prejuízo das demais informações exigíveis nos termos desta Cláusula 11, a 
CONCESSIONÁRIA deverá prestar toda e qualquer outra informação pertinente à 
CONCESSÃO e ao cumprimento do seu objeto, que lhe seja requerida por escrito e com 
antecedência razoável às circunstâncias pelo PODER CONCEDENTE ou VERIFICADOR 
INDEPENDENTE. 
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CLÁUSULA 12ª - CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS E EMPREGADOS 
 

12.1. A CONCESSIONÁRIA utilizará seus empregados e poderá contratar com terceiros 
subcontratados o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares 
às OBRAS e à CONCESSÃO, bem como a implantação de projetos associados. 

 
12.1.1 O PODER CONCEDENTE disponibilizará o CADASTRO MUNICIPAL DE 
AMBULANTES, cabendo à CONCESSIONÁRIA a absorção de até no máximo 987 
(novecentos e oitenta e sete) AMBULANTES, pelo menos uma vez, em até cinco anos da data 
da assinatura do contrato, para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 
complementares ao objeto do CONTRATO, desde que os cadastrados detenham todas as 
condições legais mínimas necessárias para assumir obrigações contratuais com a 
CONCESSIONÁRIA, nos termos da Cláusula 13. 

 
12.1.1.1. O planejamento quanto à forma de absorção e implantação dos cadastrados no 
período de 5 (cinco) anos caberá exclusivamente à CONCESSIONÁRIA, 

 
12.1.1.2. A absorção dos empreendedores listados no CADASTRO MUNICIPAL no prazo de 
5 (cinco) anos não impedirá a CONCESSIONÁRIA de livremente, concomitantemente e, 
também, após o prazo previsto no item 12.1.1, explorar o CENTRO DE COMÉRCIO 
POPULAR por meio de outros empreendedores, lojistas e afins, independentemente de 
constarem de CADASTRO MUNICIPAL. 

 
12.1.1.3. É obrigação do PODER CONCEDENTE impedir que os listados no CADASTRO 
MUNICIPAL ou quaisquer outros empreendedores informais atuem, direta ou 
indiretamente, no âmbito do Município, cabendo-lhe implementar os esforços necessários 
para exercer seu poder de polícia para o cumprimento desta obrigação. 

 
12.1.1.4. A CONCESSIONÁRIA isentará os empreendedores listados no CADASTRO 
MUNICIPAL do pagamento de aluguel pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contados 
da disponibilização dos boxes aos mesmos, devendo estes arcarem com as demais 
obrigações monetárias e legais previstas contratualmente e na lei do inquilinato. 

 
12.1.1.5. A CONCESSIONÁRIA cobrará, após o período previsto no item 12.1.1.5, pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses, dos empreendedores listados no CADASTRO 
MUNICIPAL, a título de aluguel, o valor de R$ 70,00 (setenta) reais por metro quadro locado 
por este, devendo este valor ser atualizado pelo IGPM a partir de 06/2019 até a data da 
assinatura dos respectivos contratos de locação. 

 
12.1.1.6 Após os períodos previstos no item 12.1.1.5 e no item 12.1.1.6, a 
CONCESSIONÁRIA cobrará, dos empreendedores listados no CADASTRO MUNICIPAL, a 
título de aluguel, o valor de sua tabela comercial de preços, conforme as livres condições de 
mercado. 

 
12.1.1.7 A CONCESSIONÁRIA disponibilizará aos empreendedores listados no CADASTRO 
MUNICIPAL boxes de até 4,00 m² (quatro metros quadrados) para a consecução de suas 
atividades comerciais. 



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS 

57 

 

 

 
 

12.1.2. A absorção dos empreendedores informais constantes do CADASTRO MUNICIPAL 
poderá ser realizada, pela CONCESSIONÁRIA, por meio de contrato de prestação de 
serviços, contrato de aluguel, capacitação ou outra modalidade equivalente. 

 
12.1.3. Caso o vínculo entre a CONCESSIONÁRIA e o empreendedor informal seja rompido, 
em quaisquer das modalidades previstas na sub-cláusula 12.1.2., a CONCESSIONÁRIA 
poderá substituí-lo por quaisquer outros ambulantes, independentemente de constarem no 
CADASTRO MUNICIPAL ou de serem ambulantes. 

 
12.2. A CONCESSIONÁRIA terá responsabilidade pelos danos que seus empregados ou 
terceiros contratados, nesta qualidade, causarem ao PODER CONCEDENTE, salvo se o dano 
decorrer de descumprimento, direto ou indireto, das obrigações do PODER CONCEDENTE 
ou ineficácia na execução do seu poder de polícia. 

 
12.3. A CONCESSIONÁRIA promoverá treinamento e orientação aos empregados e 
terceiros contratados, conforme estabelecido no SISTEMA DE INDICADORES. 

 
12.4. A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar que os empregados e terceiros contratados 
mantenham um bom relacionamento com os servidores do PODER CONCEDENTE e com o 
público geral. 

 
12.5. A comunicação entre as PARTES e os pedidos de ações corretivas do PODER 
CONCEDENTE em relação à CONCESSIONÁRIA devem ocorrer por meio dos 
representantes da CONCESSIONÁRIA. 

 
12.6. A CONCESSIONÁRIA deverá instruir seu pessoal sobre a necessidade de cumprir as 
normas de Segurança e Medicina do Trabalho, de prevenção de incêndio e as relativas à 
utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI. 

 
12.7. A CONCESSIONÁRIA deverá afastar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
e substituir os empregados e terceiros contratados que descumprirem as normas de 
trabalho e os padrões de atendimento exigidos ou que causarem qualquer tipo de 
constrangimento aos USUÁRIOS. 

 
12.7.1. No caso do disposto na sub-cláusula anterior, excetuada a hipótese de falta grave, o 
empregado ou terceiro contratado poderá ser reintegrado à atividade caso tenha sido 
aprovado em curso de treinamento ou reciclagem voltado à sua recuperação. 

 
12.7.2. Poderá também ser reintegrado o empregado ou terceiro contratado que venha a 
demonstrar sua inocência em relação às imputações ou acusações que lhe forem feitas. 

 
12.8. Os contratos entre a CONCESSIONÁRIA e seus empregados ou terceiros contratados 
reger-se-ão pelas normas de direito privado, não se estabelecendo, em qualquer caso, 
relação de qualquer natureza entre os empregados ou os terceiros contratados e o PODER 
CONCEDENTE. 

 
12.9. Todos os empregados e terceiros contratados pela CONCESSIONÁRIA deverão 
portar identificação (crachás) com fotografia recente quando estiverem no exercício de 
funções nas dependências do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. 
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12.10. A CONCESSIONÁRIA assume total e exclusiva responsabilidade de natureza 
trabalhista, previdenciária, fiscal, acidentária, ambiental ou qualquer outra relativa aos seus 
empregados ou terceiros contratados. 

 
12.11. A CONCESSIONÁRIA deverá indenizar o PODER CONCEDENTE em razão de 
prejuízo que este venha a sofrer em virtude: 

 
12.11.1. de ato praticado pela CONCESSIONÁRIA, seus administradores, 
empregados, prepostos, prestadores de serviços, terceiros com quem tenha contratado ou 
qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada; 

 
12.11.2. de questões de natureza trabalhista, previdenciária ou acidentária 
relacionados aos empregados da CONCESSIONÁRIA e aos terceiros contratados; 

 
12.11.3. de questões de natureza ambiental relacionadas às OBRAS, observada a 
alocação de riscos prevista neste CONTRATO; e 

 
12.11.4. de questões de natureza fiscal ou tributária, relacionadas às OBRAS e às 
atividades geradoras de RECEITAS. 

 
CLÁUSULA 13 – DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA CONCESSÃO E OBRIGAÇÕES 
SOCIAIS 

 
13.1. Para os fins da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA explorará economicamente o 
CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR do Município de São Luís. 

 
13.1.1. As atividades relativas à exploração econômica serão regidas pelo direito privado, 
tal como, mas sem se limitar a, contrato de locação, contrato de permissão remunerada de 
uso, exploração publicitária ou quaisquer outras receitas legalmente auferidas pela 
exploração econômica do empreendimento, desde que sua modalidade e o instrumento 
jurídico que as implementem estejam em conformidade com a legislação nacional. 

 
13.1.2. Os contratos de locação estarão submetidos à Lei do Inquilinato ou outra que vier a 
substituí-la. 

 
13.1.3. A remuneração decorrente da exploração econômica do CENTRO DE COMÉRCIO 
POPULAR será livremente pactuada pela CONCESSIONÁRIA e seus contratados, por meio 
de contrato de direito privado, segundo praticado no mercado, independentemente de o 
contratado haver sido listado ou não no CADASTRO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORES, 
respeitando, no que couber, a sub-cláusula 12.2 deste contrato. 

 
13.1.3.1. Os reajustes, revisões, obrigações, penalidades e formas de extinção dos 
contratos previstos na sub-cláusula 13.1. serão neles regulados, desde que em 
conformidade com a legislação nacional. 

 
13.1.4. Os contratos decorrentes da cláusula 13 não estabelecem qualquer relação jurídica 
entre os contratados e o PODER CONCEDENTE, que deverá preservar a liberdade comercial 
da CONCESSIONÁRIA, nos termos deste CONTRATO. 
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13.2. Em todos os contratos que a CONCESSIONÁRIA vier a celebrar, deverá constar o 
dever de o contratado disponibilizar, a qualquer tempo, inclusive por solicitação do PODER 
CONCEDENTE, as demonstrações contábeis relativas à exploração realizada. 
13.3. É condição para a assinatura dos contratos objeto da cláusula 13 a revogação de 
eventuais termos de permissão de uso ou quaisquer outros vínculos administrativos ou 
contratuais entre o PODER CONCEDENTE e os listados no CADASTRO MUNICIPAL DE 
AMBULANTES, conforme o caso. 

 
13.3.1. A CONCESSIONÁRIA exime-se da obrigação constante da sub-cláusula 12.1.1. 
enquanto a condição prevista na sub-cláusula 13.3 não estiver satisfeita. 

 
13.4. O valor estipulado para a remuneração do PODER CONCEDENTE pelas RECEITAS 
decorrentes da exploração econômica do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR deverá 
respeitar o limite e a forma determinados na cláusula 14 e nos Anexos VII e VIII deste 
CONTRATO. 

 
13.5. Caberá à CONCESSIONÁRIA cumprir as seguintes obrigações sociais durante o 
período de CONCESSÃO: 

 
13.5.1. Promover parcerias com entidades que ofereçam programas de capacitação 
profissional aos AMBULANTES, na forma do Anexo VII do CONTRATO; 

 
13.5.2. Atender à população com programação cultural, atividades artísticas e espaços 
públicos de lazer e entretenimento, realizando ações afirmativas ou campanhas de interesse 
da coletividade, na forma do Anexo VII do CONTRATO. 

 
CLÁUSULA 14ª - DA FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO 

 
14.1. A fiscalização é atribuição do PODER CONCEDENTE, que o exercerá com o auxílio 
do VERIFICADOR INDEPENDENTE, segundo estabelecido no CONTRATO. 

 
14.2. A CONCESSIONÁRIA tem o dever de aceitar e facilitar o trabalho de fiscalização do 
PODER CONCEDENTE, garantindo livre acesso às instalações do CENTRO DE COMÉRCIO 
POPULAR. 

 
14.3. A fiscalização da execução das OBRAS, bem como para verificação de seu eventual 
atraso em relação ao cronograma de desembolso de subsídio, constante do Anexo VI, será 
realizada pelo PODER CONCEDENTE. 

 
14.4. O PODER CONCEDENTE registrará e processará as ocorrências apuradas pela 
fiscalização, notificando a CONCESSIONÁRIA para regularização das falhas ou defeitos 
verificados, sem prejuízo da eventual aplicação de penalidades previstas neste CONTRATO, 
em conformidade com os princípios e prazos do processo administrativo. 

 
14.5. O PODER CONCEDENTE solicitará que a CONCESSIONÁRIA apresente um plano de 
ação visando a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer atividade 
executada de maneira viciada, defeituosa ou incorreta. 

 
14.6. Em caso de comprovada omissão da CONCESSIONÁRIA quanto às obrigações 
previstas nesta Cláusula 14, o PODER CONCEDENTE poderá se valer da GARANTIA DE 
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EXECUÇÃO DO CONTRATO para o ressarcimento dos custos e despesas envolvidos, bem 
como para eventuais indenizações devidas a terceiros e para remediar os vícios, defeitos ou 
incorreções identificados, nos termos da Cláusula 19 e preservada a ampla defesa da 
CONCESSIONÁRIA. 

 
14.7. Do cálculo do ÔNUS VARIÁVEL 

 
14.7.1. Caberá ao VERIFICADOR INDEPENDENTE realizar o cálculo do ÔNUS 
VARIÁVEL, na forma da sub-cláusula 16.3. e do Anexo VII do CONTRATO. 

 
14.7.1.1. O valor mínimo a ser cobrado a título de ÔNUS VARIÁVEL corresponderá ao 
percentual oferecido pela PROPOSTA ECONÔMICA vencedora, a incidir na receita bruta da 
CONCESSIONÁRIA, de acordo com o SISTEMA DE INDICADORES previsto no Anexo 
VII. O ÔNUS VARIÁVEL MÍNIMO deste CONTRATO é de ***% (*** por cento) da receita 
bruta mensal da Concessão. 

 
14.7.1.2. Em qualquer hipótese, o valor máximo a ser cobrado a título de ÔNUS VARIÁVEL 
corresponde à majoração em 10% (dez por cento) do ÔNUS VARIÁVEL MÍNIMO definido 
pela PROPOSTA ECONOMICA vencedora, de acordo com o SISTEMA DE INDICADORES 
previsto no Anexo VII. O ÔNUS VARIÁVEL MÁXIMO deste CONTRATO é de ***% (*** por 
cento) da receita bruta mensal da Concessão. 

 
14.7.1.3. Nos primeiros 24 (vinte e quatro) meses de operação do CENTRO DE COMÉRCIO 
POPULAR, a verificação do cumprimento do SISTEMA DE INDICADORES será realizada 
apenas a título de período de experiência, não implicando qualquer efeito no cálculo do 
ÔNUS VARIÁVEL devido pela CONCESSIONÁRIA. 

 
14.7.1.3.1. Independentemente do resultado da verificação do cumprimento do SISTEMA 
DE INDICADORES, durante o período de experiência estipulado na sub-cláusula 14.7.1.3., a 
CONCESSIONÁRIA deverá pagar ao PODER CONCEDENTE apenas, a título de ÔNUS 
VARIÁVEL, a percentagem fixa correspondente ao ÔNUS VARIÁVEL MÍNIMO. 

 
14.7.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE será contratado pela CONCESSIONÁRIA, às suas 
expensas, para fiscalizar o cumprimento do contrato quanto à operação, manutenção e 
exploração econômica do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR, segundo os Anexos VII e VIII. 

 
14.7.3. A escolha do VERIFICADOR INDEPENDENTE será submetida à anuência do 
PODER CONCEDENTE. 

 
14.7.3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE lista tríplice de 
entidades independentes de reputação técnica no mercado, em até 60 (sessenta) dias 
anteriores ao início da operação do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR, cujo termo inicial 
estará condicionado à data do Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS. 

 
14.7.3.2. A contratação e pagamento de quaisquer custos e encargos relativos aos serviços 
prestados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE serão de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA, desde que sua nomeação tenha sido previamente aprovada pelo 
PODER CONCEDENTE, em prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da apresentação da 
lista tríplice referida na sub-cláusula 14.7.3.1. 
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14.7.3.3. A CONCESSIONÁRIA disporá do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da 
aprovação pelo PODER CONCEDENTE para formalizar a contratação, cujo termo inicial 
estará condicionado à data do Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS. 

 
14.7.3.4. Caso a CONCESSIONÁRIA não apresente a lista tríplice ou não formalize a 
contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE nos prazos estabelecidos nas sub- 
cláusulas 14.7.3.1 e 14.7.3.3., o PODER CONCEDENTE assumirá integralmente as funções 
do VERIFICADOR INDEPENDENTE ou providenciará ele próprio sua contratação, podendo 
cobrar os valores correspondentes à contratação do montante de ONUS VARIÁVEL devido 
pela CONCESSIONÁRIA, o qual, em qualquer hipótese, não poderá ser superior ao 
percentual correspondente ao ÔNUS VARIÁVEL MÁXIMO. 

 
14.8. A CONCESSIONÁRIA garantirá ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR 
INDEPENDENTE acesso irrestrito e ininterrupto ao CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. 

 
CLÁUSULA 15ª - DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

 
15.1. Sem prejuízo de outros direitos e obrigações previstos em lei e regulamentos, são 
direitos dos USUÁRIOS: 

 
15.1.1. contar com a adequada disponibilização do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR 
objeto desta CONCESSÃO, com fundamento nas especificações contratuais e no SISTEMA 
DE INDICADORES; 

 
15.1.2. receber informações do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONÁRIA referentes 
às atividades e funcionamento do CENTRO DE COMERCIO POPULAR objeto desta 
CONCESSÃO; 

 
15.1.3. levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA as 
irregularidades de que tenham conhecimento; 

 
15.1.4. comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela 
CONCESSIONÁRIA na execução das OBRAS ou na execução da CONCESSÃO; e 

 
15.1.5. contar com canais de comunicação efetivos com a CONCESSIONÁRIA, por meio de 
centrais de atendimento ou por meios eletrônicos (sítio na internet e endereço de correio 
eletrônico), nos termos do Anexo VII do CONTRATO. 

 
15.2. Os USUÁRIOS deverão zelar pela conservação e pelo bom uso dos bens, 
equipamentos e instalações do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. 

 
CAPÍTULO IV – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA CONCESSÃO 

CLÁUSULA 16ª - VALOR DO CONTRATO E REMUNERAÇÃO 

16.1. Valor do Contrato 
 

16.1.1. Valor do contrato é o valor presente estimado da totalidade de investimentos a 
serem realizados pela CONCESSIONÁRIA, correspondente a R$ 112.500.000,00 (cento e 
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doze milhões e quinhentos mil), nos termos dos estudos prévios de viabilidade econômico-
financeira. 

 
16.1.2. O valor estimado do contrato definido na sub-cláusula 16.1.1. é meramente 
indicativo, não vinculando qualquer pleito de reequilíbrio econômico-financeiro no âmbito 
da CONCESSÃO. 

 
16.2. Remuneração 

 
16.2.1. A CONCESSIONÁRIA será remunerada mediante a exploração econômica do 
CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR, por meio de todas as potenciais atividades permitidas 
pela legislação nacional, a exemplo de locação de espaços, exploração publicitária ou outras 
que sejam legalmente viáveis durante a execução contratual. 

 
16.2.2. O PODER CONCEDENTE será remunerado pelo pagamento de ÔNUS VARIÁVEL 
pela CONCESSIONÁRIA, de acordo com o estabelecido na Cláusula 14 e Anexo VII. 

 
16.2.3. Os ganhos de produtividade por parte da CONCESSIONÁRIA significam a redução 
do tempo e recursos consumidos para o cumprimento de determinado indicador de 
desempenho. Desta forma, implicam a redução dos custos envolvidos no desempenho de 
determinada atividade. Ao longo do período de CONCESSÃO, é previsto que a 
CONCESSIONÁRIA aprimore constantemente os seus processos, seu pessoal, ferramentas, 
equipamentos e tecnologias utilizados na prestação dos serviços, significando a redução 
progressiva dos custos envolvidos no desempenho da sua atividade. Os eventuais ganhos de 
produtividade serão aproveitados pela CONCESSIONÁRIA, cabendo ao PODER 
CONCEDENTE a percentagem do ÔNUS VARIÁVEL aplicável segundo o SISTEMA DE 
INDICADORES do Anexo VII. 

 
16.3. Apuração do ÔNUS VARIÁVEL 

 
16.3.1. O valor devido ao PODER CONCEDENTE a título de ÔNUS VARIÁVEL será apurado 
mediante aplicação do SISTEMA DE INDICADORES, conforme detalhamento constante do 
Anexo VII. 

 
16.3.2. O processo de apuração e determinação do valor do ÔNUS VARIÁVEL obedecerá ao 
seguinte: 

 
16.3.2.1. O relatório de aferição do SISTEMA DE INDICADORES será emitido 
trimestralmente pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE até o 10° (décimo) dia útil do mês 
subseqüente ao trimestre vencido, em conformidade com o estabelecido no Anexo VII. 

 
16.3.2.2. Os órgãos de controle da Administração Pública do Município de São Luís, 
observado o âmbito de suas competências, poderão acompanhar o processo de aferição, 
bem como o integral atendimento das obrigações do VERIFICADOR INDEPENDENTE 
segundo os termos de sua contratação, mas não poderão interferir no mérito dos seus 
relatórios, segundo o Anexo VIII. 

 
16.3.2.3. Uma vez realizada a verificação do processo de aferição do desempenho, a 
CONCESSIONÁRIA realizará o pagamento correspondente ao ÔNUS VARIÁVEL referente 
ao trimestre vencido em até 15 (quinze) dias contados do recebimento de relatório 
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emitido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. A CONCESSIONÁRIA apresentará ao PODER 
CONCEDENTE a respectiva comprovação de pagamento, juntamente com cópia do relatório 
emitido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE contendo a nota de desempenho. 
16.3.3. O valor devido após cada apuração trimestral vigorará até a realização de nova 
apuração trimestral e a fixação de novo valor. 

 
16.3.4. No caso de divergências quanto ao valor do ÔNUS VARIÁVEL, qualquer das 
PARTES poderá convocar a Comissão de Mediação, em até 15 (quinze) dias da manifestação 
do VERIFICADOR INDEPENDENTE mencionada na sub-cláusula 16.3.2.1., para iniciar 
procedimento de mediação, de acordo com as seguintes regras: 

 
16.3.4.1. Os membros da Comissão Técnica de Mediação, que poderão contar com a 
assessoria do VERIFICADOR INDEPENDENTE, serão designados da seguinte forma: 

 
(i) 1 (um) membro pelo PODER CONCEDENTE; 
(ii) 1 (um) membro pela CONCESSIONÁRIA; e 
(iii) 1 (um) membro, que será o presidente da Comissão Técnica de Mediação, escolhido 

em comum acordo entre as PARTES ou por seus membros designados, que detenha 
reconhecido conhecimento técnico sobre assunto. 

 
16.3.4.2. A Comissão Técnica de Mediação terá o prazo de 30 (trinta) dias para chegar 
a um acordo quanto ao valor do ÔNUS VARIÁVEL devido ao PODER CONCEDENTE, 
podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, desde que haja consenso das PARTES. 

 
16.3.4.3. Caso as PARTES cheguem a um acordo sobre o valor do ÔNUS VARIÁVEL, o 
acréscimo ou desconto das diferenças será incorporado no ÔNUS VARIÁVEL do trimestre 
seguinte, observadas, quando aplicáveis, as disposições legais referentes ao cômputo de 
juros moratórios e compensatórios. 

 
16.3.4.4. Havendo ou não acordo, a Comissão Técnica de Mediação deverá expedir um 
relatório detalhado, expondo os motivos da divergência ou da conciliação. 

 
16.3.4.5. Na ausência de acordo, a PARTE que se achar prejudicada poderá dar início 
ao procedimento arbitral, previsto na sub-cláusula 33.2. 

 
CLÁUSULA 17ª – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS E RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO DA CONCESSÃO 

 

17.1. Cabe ao PODER CONCEDENTE a responsabilidade pelos seguintes riscos 
relacionados à presente CONCESSÃO: 

 
17.1.1. criação, majoração, extinção, isenção ou alteração de tributos ou encargos legais, 
em relação àqueles originalmente em vigor na data da PROPOSTA ECONÔMICA, 
ressalvadas alterações nos tributos incidentes sobre o lucro, que deverão ser absorvidas 
pela CONCESSIONÁRIA; 

 
17.1.2. modificação unilateral, imposta pelo PODER CONCEDENTE, nas especificações e 
obrigações previstas neste CONTRATO e seus Anexos; 
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17.1.3. ocorrência de eventos de caso fortuito ou força maior na medida não coberta pelos 
seguros contratados ou que, nos termos da Cláusula 18, devessem ser contratados pela 
CONCESSIONÁRIA; 

 
17.1.4. decisão administrativa ou judicial, decorrente de fato não imputável às PARTES, 
que impeça ou impossibilite a CONCESSIONÁRIA de executar as OBRAS ou as atividades 
relacionadas com a CONCESSÃO, ou que interrompa ou suspenda o pagamento do ÔNUS 
VARIÁVEL ou do SUBSÍDIO; 

 
17.1.5. perda dos ativos ou não amortização de investimentos da CONCESSÃO em razão de 
extinção antecipada do contrato; 

 
17.1.6. mudança na legislação que afete diretamente a execução da CONCESSÃO; 

 
17.1.7. modificação do plano de investimentos, dos indicadores de desempenho ou das 
obrigações contratuais, realizada pelo órgão regulador ou qualquer outra autoridade 
competente; 

 
17.1.8. comoções sociais ou protestos públicos por período superior a 3 (três) dias 
consecutivos, que atrasem as obras ou impeçam, de qualquer maneira, a plena execução  do 
CONTRATO; 

 
17.1.9. competição da CONCESSIONÁRIA com outros prestadores de serviços ou centros 
comerciais instalados, direta ou indiretamente, pelo PODER CONCEDENTE, ou com 
empreendedores que atuem informalmente no Município, como camelôs, ambulantes ou 
quaisquer comerciantes de natureza equivalente; 

 
17.1.10. atraso ou omissão do PODER CONCEDENTE na obtenção ou manutenção 
das licenças sob sua responsabilidade, a exemplo da licença de localização, ou no 
cumprimento das demais providências que lhe cabem na relação contratual; 

 
17.1.11. eventos causados ou promovidos, direta ou indiretamente, pelo PODER 
CONCEDENTE, que impeçam o cumprimento do prazo ou aumentem os custos da 
implantação do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR; 

 
17.1.12. condições geológicas adversas do solo ou terreno causarem aumento de custos na 
construção e/ou atraso no cronograma de OBRAS; 

 
17.1.13. eventual descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, da liberação, tempestiva e 
sem ônus à CONCESSIONÁRIA, dos imóveis para a realização das OBRAS, conforme 
estabelecido nos Anexos IV e V; 

 
17.1.14. o local ou uso anterior dos imóveis referidos na sub-cláusula 17.1.13. haver 
contaminado ou provocado poluição ao imóvel ou a terrenos adjacentes, gerando custos ou 
atraso no cronograma de OBRAS; 

 
17.1.15. passivo ambiental existente até a data de assinatura do CONTRATO; e 
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17.1.16. os custos das indenizações referentes às eventuais desapropriações serem 
maiores do que os estimados pelo PODER CONCEDENTE; 

 
17.2. A CONCESSIONÁRIA assume os seguintes riscos inerentes à execução do 
CONTRATO, cuja materialização não ensejará recomposição do equilíbrio econômico- 
financeiro da CONCESSÃO a seu favor: 

 
17.2.1. não obtenção do retorno econômico previsto na PROPOSTA ECONÔMICA ou não 
confirmação das premissas adotadas em seu modelo de viabilidade econômica em 
decorrência de fatores distintos dos previstos na sub-cláusula 17.1; 

 
17.2.2. constatação superveniente de erros ou omissões em sua PROPOSTA ECONÔMICA; 

 
17.2.3. adequação técnica da tecnologia empregada nas OBRAS e atividades da 
CONCESSÃO, desde que estas condições não decorram de ação ou omissão do PODER 
CONCEDENTE; 

 
17.2.4. as aprovações e licenças de implantação e operação não serem obtidas ou serem 
obtidas sob condições não previstas, desde que estas condições não decorram de ação ou 
omissão do PODER CONCEDENTE; 

 
17.2.5. aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de 
juros; 

 
17.2.6. variação das taxas de câmbio; 

 
17.2.7. riscos que devessem ter sido objeto de cobertura securitária nos termos da 
Cláusula 18, mas que não o tenham sido como resultado direto ou indireto de ação ou 
omissão da CONCESSIONÁRIA; 

 
17.2.8. inflação superior ou inferior ao índice utilizado para eventuais reajustes no 
CONTRATO; 

 
17.2.9. decisão tomada em dissídio trabalhista ou decorrente da celebração de acordo ou 
convenção coletiva de trabalho; 

 
17.2.10. ocorrência de greves dos seus empregados ou da interrupção ou falha de 
fornecimento de materiais e serviços pelos seus contratados; 

 
17.2.11. alteração da legislação referente aos tributos sobre o lucro; 

 
17.2.12. eventual majoração nos custos dos materiais, mobiliário e equipamentos, ou das 
estimativas de custos e despesas de prestação das obrigações sociais, entre a data de 
apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA e sua efetiva aquisição ou execução; 

 
17.2.13. eventual erro da CONCESSIONÁRIA nas projeções técnicas ou de quantitativos 
necessários à execução das OBRAS ou no cumprimento do SISTEMA DE INDICADORES; 
17.2.14. eventos durante a construção impedirem o prazo ou aumentarem custos da 
construção, montagem ou implantação, salvo se decorrerem de ação ou omissão do PODER 
CONCEDENTE; 
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17.2.15. as estruturas existentes do imóvel serem inadequadas para suportar a 
implantação, melhorias ou expansão do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR; 

 
17.2.16. a operação, a manutenção ou exploração econômica do CENTRO DE COMÉRCIO 
POPULAR serem realizadas de forma inadequada, descumprindo os indicadores de 
desempenho da CONCESSÃO; 

 
17.2.17. disponibilidade e acessibilidade do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR aos 
USUÁRIOS nos horários de funcionamento e segundo as condições estipuladas no 
CONTRATO; 

 
17.2.18. inadimplência dos locatários ou não cumprimento dos contratos de direito 
privado firmados entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros; 

 
17.2.19. comoções sociais ou protestos públicos até o 3º (terceiro) dia consecutivo, que 
atrasem as obras ou impeçam, de qualquer maneira, a plena execução do CONTRATO; 

 
17.2.20. mudança no controle da CONCESSIONÁRIA que resultar em redução da sua 
capacidade financeira ou técnica de executar o CONTRATO; 

 
17.2.21. competição da CONCESSIONÁRIA com outros prestadores de serviços ou centros 
comerciais instalados exclusivamente pela iniciativa privada, que atuem formalmente no 
Município, diferentemente dos camelôs, ambulantes ou quaisquer comerciantes de 
natureza equivalente; 

 
17.2.22. mudança demográfica, social ou econômica que afete as RECEITAS da 
CONCESSIONÁRIA; e 

 
17.2.23. o passivo ambiental apurado após a data de assinatura do CONTRATO, sendo que 
a responsabilidade pelo passivo ambiental existente até a data de assinatura do CONTRATO 
será do PODER CONCEDENTE. 

 
17.3. Da Força Maior 

 
17.3.1. A ocorrência de FORÇA MAIOR, cujas conseqüências não sejam cobertas pelos 
seguros previstos neste CONTRATO, tem o efeito de exonerar a CONCESSIONÁRIA de 
responsabilidade pelo não-cumprimento das obrigações decorrentes do CONTRATO. 

 
17.3.2. Na ocorrência de FORÇA MAIOR, cujas conseqüências não sejam cobertas pelos 
seguros previstos neste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA poderá requerer (i) a revisão 
extraordinária do CONTRATO para efeito do reequilíbrio econômico-financeiro ou, (ii) em 
se tratando de FORÇA MAIOR com efeitos prolongados no tempo e que frustre por completo 
ou torne a execução do CONTRATO irremediável ou demasiadamente onerosa, a extinção 
do CONTRATO, devendo o PODER CONCEDENTE indenizar a CONCESSIONÁRIA na forma 
da cláusula 29.2, descontados o montante dos seguros por ela recebidos pelo mesmo 
motivo. 

 
17.3.2.1. Optando a CONCESSIONÁRIA pela extinção do CONTRATO, deverão ser 
aplicadas, no que couber, as regras e os procedimentos válidos para a extinção do 
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CONTRATO por advento do termo contratual, ressalvado o direito da CONCESSIONÁRIA à 
indenização pelos BENS REVERSÍVEIS ainda não totalmente amortizados. 

 
17.4. Revisão Extraordinária para Recomposição do Equilíbrio Econômico- 
Financeiro do CONTRATO 

 
17.4.1. A CONCESSIONÁRIA, na medida em que suportar ônus decorrente de risco alocado 
ao PODER CONCEDENTE, assim como o PODER CONCEDENTE, na medida em que a efetiva 
materialização dos riscos a ele alocados reduzir ônus previstos para a CONCESSIONÁRIA, 
poderá alegar o desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO e pleitear o seu 
reequilíbrio. 

 
17.4.1.1. A CONCESSIONÁRIA não fará jus ao reequilíbrio econômico-financeiro nos casos 
em que riscos a ela alocados venham a se materializar, bem como o PODER CONCEDENTE 
não fará jus a reequilíbrio econômico-financeiro nos casos em que riscos a ele alocados 
venham a se materializar. 

 
17.4.2. O pleito de reequilíbrio deverá conter: 

 
17.4.2.1. demonstração do direito ao reequilíbrio, envolvendo precisas indicações do(s) 
risco(s) envolvido(s) alocado(s) ao PODER CONCEDENTE e do(s) evento(s) de risco 
concreto(s) que tenha(m) causado o desequilíbrio; 

 
17.4.2.2. demonstração do valor do desequilíbrio, com abertura das seguintes 
informações: 

 
17.4.2.2.1. a data da ocorrência e provável duração da hipótese que enseja a 
recomposição; 

 
17.4.2.2.2. a estimativa da variação de investimentos, custos ou despesas, receitas e do 
resultado econômico da CONCESSÃO; 

 
17.4.2.2.3. a eventual necessidade de aditamento do CONTRATO; 

 
17.4.2.2.4. a eventual necessidade de liberação do cumprimento de quaisquer obrigações 
de qualquer das PARTES. 

 
17.4.2.2.5. detalhamento dos impactos efetivos, negativos e positivos do(s) evento(s) 
causadores de desequilíbrio nos valores efetivos do fluxo de caixa; 

 
17.4.2.2.6. demonstração de que os custos e investimentos relativos ao desequilíbrio são 
eficientes; 

 
17.4.2.3. em relação ao momento do cálculo: 

 
17.4.2.3.1. demonstração da mensuração dos impactos dos desequilíbrios já 
materializados; 

 
17.4.2.3.2. ressalvada a hipótese da sub-cláusula 17.4.4., demonstração da estimativa 
dos impactos dos desequilíbrios a materializar; 
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17.4.2.4. proposta de reequilíbrio, contemplando sugestão de instrumento(s) de 
reequilíbrio a serem utilizados; e 

 
17.4.2.5. indicação precisa da alocação de riscos decorrentes do(s) instrumento(s) de 
reequilíbrio, se for o caso. 

 
17.4.3. O pleito de reequilíbrio será acompanhado dos seguintes documentos ou 
demonstrativos: 

 
17.4.3.1. fluxo de caixa de desequilíbrio passado, incluindo valor presente do 
desequilíbrio, taxa de desconto e outras informações relevantes; 

 
17.4.3.2. fluxo de caixa do desequilíbrio futuro, incluindo valor presente do 
desequilíbrio, taxa de desconto e outras informações relevantes; 

 
17.4.3.3. fluxo de caixa esperado da(s) medida(s) de reequilíbrio, incluindo valor 
presente do reequilíbrio, taxa de desconto e outras informações relevantes. 

 
17.4.4. No caso de sugestão de mensuração do desequilíbrio futuro a posteriori e de 
compensação do mesmo por meio de instrumento de reequilíbrio mensurado a posteriori, 
além dos fluxos indicados no parágrafo anterior, que terão função meramente ilustrativa 
dos efeitos esperados, deverão ser apresentados os métodos propostos para: 

 
17.4.4.1. mensuração futura do desequilíbrio a se materializar; 

 
17.4.4.2. acompanhamento da efetividade dos instrumentos de reequilíbrio 
mensurados a posteriori; 

 
17.4.4.3. gestão da compensação, período a período, dos valores envolvidos; e 

 
17.4.4.4. auditoria dos procedimentos que forem adotados. 

 
17.4.5. Será reconhecido o desequilíbrio econômico-financeiro da relação contratual e o 
respectivo direito a reequilíbrio se forem atendidas as seguintes condições: 

 
17.4.5.1. Apresentação de pleito de reequilíbrio plausível e que atenda às condições 
das sub-cláusulas anteriores; 

 
17.4.5.2. Configuração efetiva do desequilíbrio, assim entendida o efetivo impacto 
negativo à parte prejudicada pelos efeitos de riscos assumidos pela outra; 

 
17.4.5.3. Apuração de desequilíbrio efetivo em desfavor da parte que apresentou o 
pleito de desequilíbrio, também considerando os efeitos positivos envolvidos. 

 
17.4.6. Para os fins de implementação da Cláusula 17 deste CONTRATO, a taxa de desconto 
será correspondente à taxa de retorno da PROPOSTA ECONÔMICA vencedora. 

 
17.4.7. Salvo no caso da sub-cláusula 17.4.4., o valor do desequilíbrio será apurado pela 
soma do valor presente do desequilíbrio passado mensurado na data de apuração com o 
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valor presente do desequilíbrio futuro estimado nesta mesma data, com a observância das 
seguintes regras: 

 
17.4.7.1. O valor de desequilíbrio passado mensurado deverá ser atualizado até a data 
do seu reconhecimento, utilizando-se, para tanto, da taxa interna de retorno do projeto 
acumulada entre o momento da materialização do desequilíbrio e o momento do 
reequilíbrio na data de cálculo; 

 
17.4.7.2. O valor do desequilíbrio futuro será obtido mediante estimação dos 
impactos futuros, dos efeitos do risco ensejador do desequilíbrio, considerando a 
expectativa e a informação do momento do cálculo, trazidos esses valores para o momento 
presente do cálculo, mediante a taxa de desconto consistente na taxa interna de retorno da 
proposta vencedora da licitação. 

 
17.4.8. O PODER CONCEDENTE poderá solicitar informações necessárias à verificação do 
pleito de reequilíbrio, assim como tornar públicos os pleitos apresentados e as decisões 
adotadas, facultando-se aos interessados a apresentação de manifestação nos processos 
respectivos. 

 
17.4.9. Na elaboração do fluxo de caixa do(s) instrumento(s) de reequilíbrio estimados a 
priori indicado na subcláusula 17.4.3.3., será utilizada como taxa de desconto: 

 
17.4.9.1. No caso de fluxo de caixa de negócio, assim entendido aquele pertinente a 
fluxo de caixa de reequilíbrio por meio de prorrogação de prazo contratual, redução de ônus 
variável ou outros encargos da CONCESSIONÁRIA (inclusive investimento), será utilizada 
a taxa de retorno da PROPOSTA ECONÔMICA vencedora; 

 
17.4.9.2. No caso de fluxo de caixa relativos a títulos e valores mobiliários, será 
aplicada a taxa de desconto de mercado aplicável ao respectivo título na data do cálculo. 

 
17.4.10. Não havendo regra contratual específica ou acordo expresso entre a 
CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE acerca dos itens indicados nas sub-cláusulas 
seguintes, aplicar-se-ão as regras adiante indicadas: 

 
17.4.10.1. No caso de escolha entre mensuração de desequilíbrios passados, estimação 
dos desequilíbrios futuros ou mensuração a posteriori de desequilíbrios futuros, aplicar-se-
ão as seguintes regras: 

 
17.4.10.1.1. Quanto a investimentos planejados, a estimação dos desequilíbrios futuros 
decorrentes será a regra, facultando-se ao PODER CONCEDENTE decidir que parcela dos 
investimentos cujos custos forem demasiado imprevistos serão mensurados a posteriori; 

 
17.4.10.1.2. Quanto às obras e investimentos efetivamente emergenciais, o desequilíbrio 
poderá ser mensurado a posteriori, desde que não se possa estimá-los com relativa 
segurança enquanto se planeja as ações emergenciais exigidas; 

 
17.4.11. As partes declaram-se cientes e concordam que as regras indicadas neste 
CONTRATO visam a assegurar que os instrumentos de reequilíbrio a serem eventualmente 
aplicados sejam neutros em relação aos riscos que não sejam causa de desequilíbrio, motivo 
pelo qual, em caso de conflito entre a desejada neutralidade e as 
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regras contidas neste CONTRATO, dever-se-á buscar assegurar a neutralidade da medida 
de reequilíbrio, restabelecendo a parte que sofreu risco que não assumiu à situação 
exatamente anterior à materialização do risco. 

 
17.4.13. A revisão extraordinária do CONTRATO para fins de recomposição do seu 
equilíbrio econômico-financeiro será solicitada pela PARTE que se sentir prejudicada 
mediante o envio de requerimento fundamentado de recomposição à outra PARTE. 

 
17.4.14 O requerimento será obrigatoriamente instruído com relatório técnico ou 
laudo pericial que demonstre cabalmente o desequilíbrio econômico-financeiro da 
CONCESSÃO, sob pena de não conhecimento. 

 
17.4.15. No caso de recomposição em favor do PODER CONCEDENTE, este deverá 
comunicar a CONCESSIONÁRIA para que esta se manifeste em eventual defesa no prazo de 
10 (dez) dias. 

 
17.4.16. Recebido o requerimento ou a defesa da CONCESSIONÁRIA, o PODER 
CONCEDENTE decidirá, motivadamente, em 10 (dez) dias, sobre o reequilíbrio do 

CONTRATO, decisão esta que produzirá efeitos desde logo, ressalvada a hipótese de vir a 
ser questionada em sede arbitral nos termos deste CONTRATO, quando a instauração do 

tribunal arbitral conferirá efeito suspensivo à decisão do PODER CONCEDENTE. 

17.4.17. No caso de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em favor da 
CONCESSIONÁRIA, fica imediatamente suspensa a obrigação de a CONCESSIONÁRIA pagar 
o montante devido ao PODER CONCEDENTE a título de ÔNUS VARIÁVEL, a partir do 
requerimento previsto na sub-cláusula 17.4.14 ou da instauração do tribunal arbitral. 

17.4.17.1. A decisão relativa à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

PODER CONCEDENTE ou do tribunal arbitral deverá contemplar, com o auxílio dos 
relatórios emitidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, o montante a ser pago pela 
CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE a título de ÔNUS VARIÁVEL eventualmente 

devido durante o processo administrativo ou arbitral de recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro, período durante o qual esta obrigação resta suspensa nos termos da 
subcláusula 17.4.17. 

17.5. A recomposição poderá ser implementada pelos seguintes mecanismos: 
 

17.5.1. indenização em pecúnia; 
 

17.5.2. alteração do prazo do CONTRATO; 
 

17.5.3. alteração do valor, suspensão por determinado prazo ou exclusão do dever de 
pagamento do ÔNUS VARIÁVEL; 

 
17.5.4. alteração do cronograma de investimentos; 

 
17.5.5. alteração das especificações mínimas das OBRAS; 

 
17.5.6. alteração das especificações mínimas das OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS; 



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS 

71 

 

 

 
 

17.5.7. alteração do conteúdo e/ou da forma de cumprimento do SISTEMA DE 
INDICADORES constante do Anexo VII; e 

 
17.5.8. combinação dos mecanismos anteriores. 

 
17.6. Revisão Ordinária da CONCESSÃO 

 
17.6.1. Sem prejuízo da revisão estabelecida na sub-cláusula 17.4, a cada 5 (cinco) anos, 
contados da Data da Assinatura do Contrato, as PARTES realizarão processo de revisão dos 
parâmetros e resultados gerais da CONCESSÃO. 

 
17.6.2. O processo de revisão será instaurado pelo PODER CONCEDENTE de ofício ou a 
pedido da CONCESSIONÁRIA. 

 
17.6.3. O processo de revisão deverá ser concluído no prazo máximo de 6 (seis) meses, após 
o qual qualquer das PARTES que se sentir prejudicada poderá recorrer à arbitragem. 

 
17.6.4. O processo de revisão será concluído mediante acordo das PARTES, cujos 
resultados serão devidamente documentados e, caso importem em alterações do 
CONTRATO, incorporados em aditivo contratual. 

 
17.6.5. As PARTES poderão ser assistidas por consultores técnicos de qualquer 
especialidade no curso do processo de revisão e os laudos, estudos, pareceres ou opiniões 
emitidos por estes, ou aqueles emitidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, deverão ser 
encartados ao processo de modo a explicitar as razões que levaram as PARTES ao acordo 
final ou à eventual divergência. 

 
17.6.6. As reuniões, audiências ou negociações realizadas no curso do processo de revisão 
deverão ser devidamente registradas. 

 
17.7. O processo de revisão ordinária terá como objetivo: 

 
17.7.1. analisar criticamente e eventualmente alterar o SISTEMA DE INDICADORES; 

 
17.7.2. revisar as especificações mínimas das obrigações contratuais, em especial para 
incorporar avanços tecnológicos e aprimorar a prestação das obrigações sociais; 

 
17.7.3. rever a alocação de riscos estabelecida neste CONTRATO, alterá-la ou estabelecer 
novas medidas de mitigação de riscos, com vistas à perfeita execução do objeto do 
CONTRATO; e 

 
17.7.4. analisar o equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO e proceder ao seu 
reequilíbrio, observada a alocação de riscos prevista neste CONTRATO, caso tal equilíbrio 
tenha sido afetado e ainda não recomposto pela revisão extraordinária prevista no 
CONTRATO. 

 
CAPÍTULO V – DOS SEGUROS E GARANTIAS 

CLÁUSULA 18ª - DOS SEGUROS 
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18.1. A CONCESSIONÁRIA deverá contratar e manter em vigor os seguintes seguros: 
 

18.1.1. durante a execução das OBRAS, seguro de risco de engenharia para obras civis em 
construção e para instalação e montagem, do tipo all risks, com limite de cobertura mínima 
no valor de R$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais). 

 
18.1.2. durante a operação, manutenção e exploração da CONCESSÃO, seguro de riscos 
nomeados nos seguintes termos: 

 
18.1.2.1. a cobertura de danos materiais relacionados aos BENS DA CONCESSÃO sob 
guarda, responsabilidade ou de titularidade da CONCESSIONÁRIA, por meio dos seguintes 
seguros patrimoniais-multiriscos: 

 
18.1.2.1.1. seguro de riscos operacionais e/ou nomeados, incluindo, no mínimo, cobertura 
de danos materiais de incêndio, inclusive em conseqüência de tumulto, queda de raio e 
explosão de qualquer natureza, danos elétricos e de equipamentos eletrônicos e cobertura 
de lucros cessantes. Os lucros cessantes deverão cobrir as despesas fixas decorrentes do 
incêndio, que possibilitem a manutenção da operação, com período indenitário mínimo de 
03 (três) meses. 

 
18.1.3. durante o período da CONCESSÃO, seguro de responsabilidade civil, cobrindo a 
CONCESSIONÁRIA, bem como seus administradores, empregados, funcionários, terceiros 
por ela contratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser 
responsabilizados a título de danos materiais, pessoais e morais, custas processuais e 
quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes 
das atividades abrangidas pela CONCESSÃO, inclusive, mas não se limitando, a danos 
involuntários pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e seus veículos, 
devendo tal seguro ser contratado com limites de indenização compatíveis com os riscos 
assumidos para danos a terceiros nas seguintes modalidades: 

 
18.1.3.1. Seguro de responsabilidade civil: cobertura de responsabilidade civil, 
cobrindo a CONCESSIONÁRIA, bem como seus administradores, empregados, funcionários, 
subcontratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser 
responsabilizados a título de danos materiais, pessoais e morais, custas processuais e 
quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes 
das atividades abrangidas pela CONCESSÃO, inclusive, mas não se limitando, a danos 
involuntários pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e seus veículos, 
devendo tal seguro ser contratado com limites de indenização compatíveis com os riscos 
assumidos para danos a terceiros nas seguintes modalidades: 

 
(i) Instalação e Montagem, incluindo subcontratados, com cobertura extensiva a danos 
causados na obra civil; 

 
(ii) Operação, com limite de indenização mínimo de R$ 3.000.000,00 (três milhões de 
reais); 

 
(iii) Responsabilidade Civil do Empregador, com limite de indenização mínimo de R$ 
1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais); 

 
18.2. A existência de cobertura securitária não exime a responsabilidade da 
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CONCESSIONÁRIA em substituir os bens danificados ou inutilizados. 
 

18.3. Os montantes das apólices referidas na sub-cláusula 18.1 deverão ser reajustados 
anualmente. 

 
18.4. As apólices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras de primeira 
linha, assim entendidas aquelas cuja classificação de força financeira em escala nacional seja 
superior ou igual a “Aa2.br”, “brAA” ou “A(bra)”, conforme divulgado pelas agências de risco 
Moody’s, Standard & Poors ou Fitch, respectivamente. 

 
18.5. Nenhuma atividade relativa ao CONTRATO poderá ter início ou prosseguir sem que 
a CONCESSIONÁRIA apresente ao PODER CONCEDENTE comprovação de que as 
respectivas apólices dos seguros exigidos no CONTRATO encontram-se em vigor. 

 
18.5.1. Em até 90 (nove) dias após a aprovação do Projeto Executivo, a CONCESSIONÁRIA 
deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE cópia autenticada das apólices de seguro de 
risco de engenharia para obras civis em construção e para instalação e montagem, conforme 
sub-cláusula 18.1.1. 

 
18.5.2. Será de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA manter em vigor os seguros 
exigidos no CONTRATO, devendo para tanto promover as renovações, prorrogações e 
atualizações necessárias. 

 
18.5.3. A CONCESSIONÁRIA terá o ônus de comprovar ao PODER CONCEDENTE a 
eventual indisponibilidade de cobertura securitária exigida neste CONTRATO no mercado 
securitário nacional, ou a oferta restrita com condições comercialmente impraticáveis ou 
abusivas, hipótese em que a CONCESSIONÁRIA ficará dispensada da contratação do 
respectivo seguro na medida e enquanto perdurar a indisponibilidade ou impraticabilidade 
das coberturas exigidas. 

 
18.6. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar anualmente ao PODER CONCEDENTE o 
original, a segunda via ou a cópia digital, devidamente certificada, da apólice dos seguros 
contratados e renovados. 

 
18.7. O PODER CONCEDENTE deverá figurar como um dos co-segurados nas apólices de 
seguros referidas no CONTRATO. 

 
18.7.1. As apólices de seguros poderão estabelecer como beneficiária da indenização 
instituição financeira credora da CONCESSIONÁRIA. 

 
18.8. A CONCESSIONÁRIA assume toda a responsabilidade pela abrangência ou omissões 
decorrentes da realização dos seguros de que trata este CONTRATO, ressalvada a hipótese 
prevista na sub-cláusula 18.5.3. 

 
18.9. A CONCESSIONÁRIA, com autorização prévia do PODER CONCEDENTE, poderá 
alterar coberturas ou outras condições das apólices de seguro, visando a adequá-las às 
novas situações que ocorram durante a vigência do CONTRATO. 

 
CLÁUSULA 19ª - GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA 
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19.1. A CONCESSIONÁRIA deverá manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como 
garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO no montante equivalente R$ 5.625.000,00 (cinco milhões seiscentos e vinte e 
cinco mil) ao longo da CONCESSÃO, correspondente a 5% (cinco por cento) do Valor do 
Contrato. 

 
19.1.1. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será reajustada anualmente pelo 
IPCA. 

 
19.2. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a critério da CONCESSIONÁRIA, 
poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades: 

 
19.2.1. caução, em dinheiro; 

 
19.2.2. fiança bancária, respeitadas as condições estabelecidas no Anexo XI deste 
CONTRATO; 

 
19.2.3. seguro-garantia, respeitadas as condições estabelecidas no Anexo XI deste 
CONTRATO, bem como o previsto na sub-cláusula 18.4; ou 

 
19.2.4. títulos da dívida pública, conforme disposto na Lei nº 10.179/2001, sendo aceitos 
apenas Letras do Tesouro Nacional (LTN), Letras Financeiras do Tesouro (LFT), Notas do 
Tesouro Nacional, série C (NTN-C), ou Notas do Tesouro Nacional, série B (NTN-B). 

 
19.3. As cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia deverão ter vigência mínima de 
01 (um) ano a contar da data da assinatura do CONTRATO, sendo de inteira 
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA mantê-las em plena vigência e de forma 
ininterrupta durante toda a CONCESSÃO, devendo, para tanto, promover as renovações e 
atualizações que forem necessárias. 

 
19.3.1 No caso da contratação de fianças bancárias, a CONCESSIONÁRIA deverá contratar 
com instituições financeiras de primeira linha. 

 
19.3.2 Nos termos da sub-cláusula anterior, entende-se por instituições de primeira linha 
aquelas cuja classificação de força financeira em escala nacional seja superior ou igual a 
“Aa2.br”, “brAA” ou “A(bra)”, conforme divulgado pelas agências de risco Moody’s, Standard 
& Poors ou Fitch, respectivamente. 

 
19.3.3. Qualquer modificação aos conteúdos da carta de fiança ou do seguro-garantia 
deverá ser previamente submetida à aprovação do PODER CONCEDENTE. 

 
19.3.4. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 20 
(vinte) dias antes do término do prazo de vigência das cartas de fiança bancária ou das 
apólices dos seguro-garantia, documento comprobatório de que foram renovadas pelo valor 
integral, reajustado na forma da sub-cláusula 19.1.1. 

 
19.3.5. O descumprimento pela CONCESSIONÁRIA da obrigação de comprovar 
tempestivamente a renovação ou extensão da carta de fiança ou apólice de seguro- garantia 
prevista na sub-cláusula anterior autorizará o PODER CONCEDENTE a executar tais 
garantias e reter o valor correspondente até que nova carta de fiança ou apólice de 
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seguro-garantia seja emitida em conformidade com as disposições deste CONTRATO e 
Anexo XI. 
19.3.6. Na hipótese de execução parcial ou integral da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá promover sua imediata renovação no valor 
estabelecido na sub-cláusula 19.1. 

 
19.3.7. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA optar pela apresentação dos títulos da dívida 
pública, referidos na sub-cláusula 19.2.4, deverá garantir, durante toda a CONCESSÃO, a 
cobertura do valor referido na sub-cláusula 19.1, compreendido o reajuste previsto na sub-
cláusula 19.1.1. 

 
19.4. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no CONTRATO e na regulamentação 
vigente, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser utilizada para reparação 
dos prejuízos sofridos pelo PODER CONCEDENTE nos seguintes casos: 

 
19.4.1. na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não satisfazer as obrigações previstas no 
CONTRATO ou executá-las em desconformidade com o estabelecido; 

 
19.4.2. na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não proceder ao pagamento das multas que lhe 
forem aplicadas ou indenizações que lhe forem impostas, na forma do CONTRATO; e 

 
19.4.3. na hipótese de entrega de BENS REVERSÍVEIS em desconformidade com as 
exigências estabelecidas no CONTRATO. 

 
19.5. A CONCESSIONÁRIA permanecerá responsável pelo cumprimento das demais 
obrigações contratuais, independentemente da utilização da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO. 

 
19.6. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá ser mantida em vigor até, no 
mínimo, 180 (cento e oitenta) dias após o advento do termo contratual. 

 
19.7. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada será restituída ou liberada 
após a integral execução de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será 
atualizada monetariamente, conforme dispõe o artigo 56, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
19.7.1. A restituição ou liberação da garantia dependerá da comprovação do integral 
cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias da CONCESSIONÁRIA e 
da expedição do Relatório Definitivo de Reversão previsto na sub-cláusula 28.11. 

 
19.8. Na ocorrência de alguma das hipóteses previstas na sub-cláusula 19.4, o PODER 
CONCEDENTE notificará por escrito a CONCESSIONÁRIA, que terá o prazo mínimo de 30 
(trinta) dias para providenciar a correção do fato que deu causa à notificação, a partir dos 
quais, persistindo o inadimplemento da CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE 
poderá utilizar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 
19.9. O prazo referido na sub-cláusula acima poderá ser majorado em caso de evidente 
complexidade do evento a ser saneado, mediante solicitação da CONCESSIONÁRIA e 
aprovação do Poder Concedente. 

 
19.10. A execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será sempre precedida 
de processo administrativo, que irá qualificar e quantificar os danos e montantes por meio 
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da atuação do VERIFICADOR INDEPENDENTE, assegurando-se à CONCESSIONÁRIA o 
direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 
19.11. Na hipótese de execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO em função 
do resultado de processo sancionatório, considerar-se-á atendido o preceito contido na sub-
cláusula acima, desde que tenham sido qualificados e quantificados os danos e montantes 
devidos. 

 
19.12. Para garantia estabelecida de forma separada por fases ou por meio de diferentes 
modalidades, a execução poderá incidir sobre uma ou mais fases ou modalidades, de acordo 
com os valores a serem ressarcidos. 

 
19.13. A execução poderá ser total ou parcial, dependendo da modalidade de garantia 
adotada, dos danos a serem reparados e dos valores devidos. 

 
19.14. Caso o valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO seja insuficiente para a 
cobertura dos eventos listados na sub-cláusula 19.4., permanecerá a CONCESSIONÁRIA 
responsável pelo valor remanescente. 
CAPÍTULO VI – DA ESTRUTURA JURÍDICA DA CONCESSIONÁRIA 

CLÁUSULA 20ª - DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA 

20.1. A CONCESSIONÁRIA deve comunicar imediatamente ao PODER CONCEDENTE as 
alterações na sua composição societária descrita no Anexo II do CONTRATO, existente à 
época de assinatura do CONTRATO de CONCESSÃO, respeitadas as obrigações nele 
definidas referentes à transferência do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA. 

 
20.2. Qualquer transferência ou alteração no CONTROLE da CONCESSIONÁRIA deverá 
ser previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE nos termos da lei. 

 
20.2.1. A transferência ou alteração do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA poderá ocorrer, 
desde que o novo acionista ou a SPE titular atenda às exigências de capacidade técnica, 
idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à execução da 
CONCESSÃO, observados os termos da lei. 

 
CLÁUSULA 21ª - DO CAPITAL SOCIAL 

 
21.1. A CONCESSIONÁRIA deverá comprovar um capital social integralizado de, no 
mínimo, R$ 1.125.000,00 (um milhão cento e vinte e cinco mil reais), em até 30 (trinta) dias 
contados a partir da assinatura do CONTRATO. 

 
21.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá integralizar, em qualquer formato previsto em lei, o 
valor total de R$ 5.625.000,00 (cinco milhões seiscentos e vinte e cinco mil), podendo ser 
considerado o valor previsto no caput desta cláusula. 

 
21.1.2. O capital social integralizado poderá ser reduzido para fins de restituição aos sócios 
mediante demonstração do seu excesso pela CONCESSIONÁRIA e prévia aprovação pelo 
PODER CONCEDENTE. 
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CLÁUSULA 22ª - DA ASSUNÇÃO DO CONTROLE PELOS FINANCIADORES 
 

22.1. Em conformidade com a sub-cláusula 8.6, para assegurar a continuidade da 
CONCESSÃO, é facultada aos financiadores da CONCESSIONÁRIA, mediante autorização 
prévia e formal do PODER CONCEDENTE, a assunção, temporária ou definitiva, do 
CONTROLE da CONCESSIONÁRIA nos seguintes casos: 

 
22.1.1. inadimplência não remediada de financiamento contratado pela 
CONCESSIONÁRIA ou dos respectivos contratos de garantia, desde que prevista esta 
possibilidade nos respectivos contratos; e 

 
22.1.2. inadimplência na execução do CONTRATO que inviabilize ou coloque em risco a 
CONCESSÃO. 

 
22.2. Quando configurada inadimplência do financiamento ou da execução do 
CONTRATO, por parte da CONCESSIONÁRIA, que possa dar ensejo à assunção mencionada 
nesta Cláusula, o financiador deverá notificar a CONCESSIONÁRIA e o  PODER 
CONCEDENTE, informando sobre a inadimplência e abrindo o prazo de 30 (trinta) dias para 
a CONCESSIONÁRIA purgar o inadimplemento. 

 
22.3. A autorização do PODER CONCEDENTE para a transferência do CONTROLE DA 
CONCESSIONÁRIA ao financiador estará condicionada aos seguintes requisitos: 

 
22.3.1. ao envio da notificação referida na sub-cláusula 22.2 e decurso do prazo para 
purgação do inadimplemento; 

 
22.3.2. ao compromisso formal do financiador de cumprir todas as cláusulas do 
CONTRATO e seus Anexos; e 

 
22.3.3. à verificação pelo PODER CONCEDENTE da qualificação jurídica e fiscal do 
respectivo financiador, em termos equivalentes àqueles originalmente exigidos dos 
concorrentes pelo EDITAL DE LICITAÇÃO. 

 
22.3.3.1. Caso, à ocasião da assunção do CONTROLE pelo financiador, a 
CONCESSIONÁRIA não tenha incorporado perfil corporativo que reflita a qualificação 
técnica suficiente para a execução da CONCESSÃO, será permitida a subcontratação, pelos 
financiadores, de empresa que o detenha. 

 
22.4. A assunção do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA, nos termos desta Cláusula, não 
alterará as obrigações da CONCESSIONÁRIA e de seus CONTROLADORES perante o 
PODER CONCEDENTE. 

 
22.5. A transferência do controle da CONCESSIONÁRIA pelos financiadores a terceiros 
dependerá de autorização prévia do PODER CONCEDENTE, condicionada à demonstração 
de que o destinatário da transferência atende às exigências técnicas, financeiras e de 
regularidade jurídica e fiscal exigidas pelo EDITAL DE LICITAÇÃO, consideradas 
proporcionalmente ao estágio de execução do CONTRATO. 
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CAPÍTULO VII – SANÇÕES 
 

CLÁUSULA 23ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS SANÇÕES CONTRATUAIS 
 

23.1. O não cumprimento das cláusulas deste CONTRATO, de seus Anexos e do EDITAL 
DE LICITAÇÃO, da legislação e regulamentação aplicáveis ensejará, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e penal e de outras penalidades eventualmente previstas na 
respectiva legislação e regulamentação, a aplicação das seguintes penalidades contratuais: 

 
23.1.1. advertência formal, por escrito e com referência às medidas necessárias à correção 
do descumprimento; 

 
23.1.2. multas, quantificadas e aplicadas na forma deste CONTRATO; 

 
23.1.3. caducidade; 

 
23.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o PODER CONCEDENTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 

 
23.1.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição. 

 
23.2. Para garantir a razoabilidade e a proporcionalidade na aplicação das sanções, o 
PODER CONCEDENTE observará: 
23.2.1. a natureza e a gravidade da infração, sobretudo quanto à existência de dolo ou 
gravidade da culpa da CONCESSIONÁRIA, ao grau de reprovabilidade da conduta, bem 
como à extensão dos danos causados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, aos 
USUÁRIOS e a terceiros; 

 
23.2.2. as vantagens auferidas pela CONCESSIONÁRIA em decorrência da infração; 

 
23.2.3. as circunstâncias atenuantes e agravantes; 

 
23.2.4. a situação econômica e financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial a sua 
capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execução do 
CONTRATO; e 

 
23.2.5. os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, inclusive eventuais reincidências. 

 
23.3. A gradação das penalidades observará as seguintes escalas: 

 
23.3.1. a infração será considerada leve, quando decorrer de condutas involuntárias, 
perfeitamente remediáveis ou escusáveis da CONCESSIONÁRIA e das quais esta não aufira 
benefício material; 

 
23.3.2. a infração terá gravidade média, quando decorrer de conduta voluntária, mas 
remediável, ou ainda efetuada pela primeira vez pela CONCESSIONÁRIA, sem a ela trazer 
qualquer benefício ou proveito material; 

 
23.3.3. A infração será considerada grave quando o PODER CONCEDENTE comprovar 
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presente um dos seguintes fatores: 
 

23.3.3.1. ter a CONCESSIONÁRIA agido com má-fé; 
 

23.3.3.2. da infração decorrer benefício direto ou indireto material para a 
CONCESSIONÁRIA; 

 
23.3.3.3. a CONCESSIONÁRIA for mais de uma vez reincidente na infração de gravidade 
média; 
23.3.3.4. ter a CONCESSIONÁRIA causado prejuízo econômico significativo para o PODER 
CONCEDENTE. 

 
23.3.4. A infração será considerada gravíssima quando: 

 
23.3.4.1. o PODER CONCEDENTE comprovar, diante das circunstâncias do CENTRO 
DE COMERCIO POPULAR e do ato praticado pela CONCESSIONÁRIA, que seu 
comportamento reveste-se de grande lesividade ao interesse público por prejudicar 
efetivamente a incolumidade física dos USUÁRIOS, o meio ambiente, o erário público ou a 
continuidade da CONCESSÃO; ou 

 
23.3.4.2. a CONCESSIONÁRIA não contratar ou não manter em vigor a GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DO CONTRATO ou os seguros exigidos no CONTRATO. 

 
23.4. As penalidades serão aplicadas de ofício pelo PODER CONCEDENTE, garantido 
amplo direito de defesa à CONCESSIONÁRIA em devido processo administrativo. 

 
23.5. Caso a CONCESSIONÁRIA sofra majoração no valor do ÔNUS VARIÁVEL MÍNIMO 
por força de aplicação das regras do Anexo VII do CONTRATO, não caberá aplicação de 
penalidade tendo como base o mesmo fato gerador de descumprimento do SISTEMA DE 
INDICADORES. 

 
28. CLÁUSULA 24ª - DAS MULTAS 

 
24.1. Observados os critérios previstos na Cláusula 23, nenhuma multa aplicada à 
CONCESSIONÁRIA será inferior a R$ 1.000,00 (hum mil reais) ou superior a R$ 20.000,00 
(vinte mil reais). 

 
24.2. Ressalvadas as hipóteses específicas, previstas na subcláusula 24.5, as multas serão 
aplicadas às infrações graves ou gravíssimas. 

 
24.3. No caso de infrações continuadas, serão fixadas multas diárias enquanto perdurar o 
descumprimento. 

 
24.4. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas serão destinadas 
ao PODER CONCEDENTE. 

 
24.5. A CONCESSIONÁRIA responderá por: 

 
24.5.1. multa mensal, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês, na hipótese de 
não contratação ou manutenção atualizada das apólices dos seguros exigidas neste 
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CONTRATO; 
 

24.5.2. multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil Reais), na hipótese de não constituição 
ou manutenção da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO nos valores exigidos neste 
CONTRATO; 

 
24.5.3. multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na hipótese de desrespeito pela 
CONCESSIONÁRIA das solicitações, notificações e determinações do PODER 
CONCEDENTE; 

 
24.5.4. multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) caso se verifique descumprimento, 
injustificado, do prazo final de conclusão das OBRAS, segundo estabelecido no Anexo VI  do 
CONTRATO, desde que reste comprovada culpa ou dolo da CONCESSIONÁRIA e já tenham 
sido autorizadas duas prorrogações consecutivas; 

 
24.6. Os valores das multas referidos nas sub-cláusulas anteriores serão reajustados pelo 
IPCA, anualmente, a partir da data da PROPOSTA ECONÔMICA. 

 
24.7. As multas diárias poderão ser objeto de execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO. 

 
CLÁUSULA 25ª - DA CADUCIDADE 

 
25.1. O PODER CONCEDENTE poderá declarar a caducidade da CONCESSÃO na 
ocorrência dos seguintes eventos: 

 
25.1.1. decretação, por sentença judicial transitada em julgado, de falência da 
CONCESSIONÁRIA ou de sua condenação ou de seus CONTROLADORES por sonegação de 
tributos ou corrupção; 

 
25.1.2. transferência da CONCESSÃO ou alteração do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA 
sem prévia anuência do PODER CONCEDENTE; 

 
25.1.3. descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de reposição do montante 
integral da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, no prazo de 90 (noventa) dias a 
contar da sua utilização pelo PODER CONCEDENTE; 

 
25.1.4. quando o montante total de multas e penalidades aplicados à CONCESSIONÁRIA 
exceder ou for igual o valor de R$ 5.625.000,00 (cinco milhões seiscentos e vinte e cinto mil 
reais) ao longo de 48 (quarenta e oito) meses consecutivos da CONCESSÃO; e 

 
25.1.5. descumprimento, na forma do Anexo VII do CONTRATO, de SISTEMA DE 
INDICADORES, de mais de 08 (oito) indicadores, por 04 (quatro) trimestres consecutivos 
ou em 08 (oito) trimestres alternados em período não superior a 03 (três) anos. 

 
25.2. Não será motivo para a declaração de caducidade a ocorrência de eventos que são 
riscos alocados ao PODER CONCEDENTE ou de eventos que caracterizam caso fortuito ou 
força maior. 
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25.3. A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida da verificação do 
inadimplemento contratual da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo que lhe 
assegure o amplo direito de defesa. 

 
25.3.1. Não será instaurado processo administrativo antes de comunicados formalmente e 
por escrito à CONCESSIONÁRIA detalhadamente os eventuais descumprimentos previstos 
na subcláusula 25.1., conferindo-lhe prazo mínimo de 30 (trinta) dias para corrigir as falhas 
e transgressões. 

 
25.4. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a 
caducidade será declarada pelo PODER CONCEDENTE. 

 
25.5. Declarada a caducidade, a CONCESSIONÁRIA será indenizada do valor dos 
investimentos realizados mas não devidamente amortizados. 

 
25.6. Da eventual indenização pelos investimentos não amortizados serão descontados: 

 
25.6.1. os prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, 
USUÁRIOS e a terceiros; 

 
25.6.2. as multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA que não tenham sido pagas ou 
ressarcidas mediante execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO; e 

 
25.7. Declarada a caducidade e, se for o caso, paga a respectiva indenização, não resultará 
para o PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relação aos 
encargos, ônus, obrigações ou compromissos com empregados da CONCESSIONÁRIA ou 
terceiros com quem ela tenha contratado para a realização de atividades inerentes, 
acessórias, associadas ou complementares à CONCESSÃO. 

 
25.8. A CONCESSIONÁRIA e seus controladores continuarão responsáveis por manter 
indene o PODER CONCEDENTE em relação à eventual condenação pecuniária ou de efeitos 
patrimoniais relacionados aos empregados da CONCESSIONÁRIA ou terceiros por ela 
contratados, inclusive, mas sem se limitar, a condenações previdenciárias, acidentárias e 
tributárias. 

 
25.10. A declaração de caducidade autorizará, ainda: 

 
25.10.1. a execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO para ressarcimento de 
eventuais prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE; e 

 
25.10.2. retenção de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos 
prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE. 

 
CAPÍTULO VIII – DA INTERVENÇÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO 

CLÁUSULA 26ª - DA INTERVENÇÃO DO PODER CONCEDENTE 

26.1. O PODER CONCEDENTE poderá intervir na CONCESSIONÁRIA ou assumir 
temporariamente, total ou parcialmente, a CONCESSÃO, com o fim de assegurar a 
adequação na implantação ou operação do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR, bem como 
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o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nas 
hipóteses seguintes: 

 
26.1.1. deficiências    graves    no    desenvolvimento    das    atividades    abrangidas  pela 
CONCESSÃO; 

 
26.1.2. situações que ponham em risco o meio ambiente e a segurança de pessoas ou bens; 
e 

 
26.1.3. descumprimento reiterado e não justificado das obrigações contratuais. 

 
26.2. A intervenção far-se-á na forma estabelecida na lei e será acompanhada da 
designação do interventor, especificando-se, ainda, o prazo e os limites da intervenção. 

 
26.3. Imediatamente após a decretação da intervenção, o PODER CONCEDENTE 
promoverá a ocupação e utilização das instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do CONTRATO, necessários à sua continuidade. 

 
26.4. Decretada a intervenção, o PODER CONCEDENTE, no prazo de 30 (trinta) dias, 
instaurará processo administrativo que deverá estar concluído no prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias, para comprovar as causas determinantes da intervenção e apurar as 
respectivas responsabilidades, assegurado à CONCESSIONÁRIA amplo direito de defesa. 

 
26.5. Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO, sua obrigações voltarão à 
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

 
26.6. A ocorrência de intervenção pelo PODER CONCEDENTE não desonera as obrigações 
assumidas pela CONCESSIONÁRIA junto a seus financiadores e, por motivo justificado em 
prol do interesse público, o PODER CONCEDENTE poderá abdicar da intervenção em favor 
da assunção do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA por esses financiadores, consoante a 
Cláusula 22 acima. 

 
26.7. Durante o período em que durar a intervenção, o PODER CONCEDENTE deverá 
arcar diretamente com o pagamento dos funcionários, fornecedores e financiadores, 
podendo, exclusivamente para fins de custeio ou reembolso das despesas havidas se valer 
da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 
CLÁUSULA 27ª - DOS CASOS DE EXTINÇÃO 

 
27.1. Além da hipótese de caducidade, a CONCESSÃO extinguir-se-á por: 

 
27.1.1. advento do termo contratual; 

 
27.1.2. encampação; 

 
27.1.3. rescisão; 

 
27.1.4. anulação; ou 

 
27.1.5. ocorrência de FORÇA MAIOR, regularmente comprovada, impeditiva da execução 
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do CONTRATO. 
 

27.2. Extinta a CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE assumirá o CENTRO DE COMÉRCIO 
POPULAR, sendo-lhe revertidos todos os BENS REVERSÍVEIS indicados no Anexo IX do 
CONTRATO. 

 
27.2.1. A reversão dos BENS REVERSÍVEIS não integralmente amortizados ensejará o 
pagamento de indenização pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, segundo a 
metodologia de fluxo de caixa livre, cuja taxa de desconto corresponderá à taxa de retorno 
da PROPOSTA ECONÔMICA vencedora. 

 
27.2.2. Exceto no caso de caducidade, é condição de eficácia da extinção da CONCESSÃO e 
assunção prevista na sub-cláusula 27.2. o pagamento pelo PODER CONCEDENTE das 
indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA, que poderá continuar a execução do 
CONCESSÃO enquanto esta condição não for satisfeita. 

 
27.3. No prazo de 06 (seis) meses anteriores à extinção da CONCESSÃO, o 
VERIFICADOR INDEPENDENTE elaborará o Relatório Provisório de Reversão. 

 
27.4. O Relatório Provisório de Reversão retratará a situação dos BENS REVERSÍVEIS e 
determinará a sua aceitação pelo PODER CONCEDENTE, ou indicará a necessidade de 
intervenções ou substituições sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA que assegurem 
a observância do dever de manutenção constante dos BENS REVERSÍVEIS. 

 
27.5. O Relatório Provisório de Reversão fixará os prazos em que as eventuais 
intervenções ou substituições serão efetivadas. 

 
27.6. As intervenções e substituições deverão ser devidamente justificadas, 
especialmente quanto à sua conveniência, necessidade e economicidade. 

 
27.7. As intervenções e substituições exigidas para corrigir falha devidamente 
caracterizada da CONCESSIONÁRIA no seu dever de manutenção dos BENS REVERSÍVEIS 
não gerarão direito à indenização ou compensação em favor da CONCESSIONÁRIA. 

 
27.7.1. As demais hipóteses ensejarão direito de indenização ou reequilíbrio econômico à 
CONCESSIONÁRIA. 

 
27.8. O Relatório Provisório de Reversão, no caso de verificação do descumprimento do 
dever de manutenção dos BENS REVERSÍVEIS, determinará a abertura do devido processo 
para eventual aplicação de penalidade contra a CONCESSIONÁRIA, caso o descumprimento 
não seja remediado tempestivamente pelas intervenções e substituições apontadas pelo 
VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

 
27.9. A CONCESSIONÁRIA promoverá a retirada de todos os bens não reversíveis. 

 
27.9.1. Retirados os bens não reversíveis e verificado o integral cumprimento das 
determinações do Relatório Provisório de Reversão, o VERIFICADOR INDEPENDENTE 
elaborará o Relatório Definitivo de Reversão, com o objetivo de liberar a CONCESSIONÁRIA 
de todas as obrigações inerentes à reversão de bens. 
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27.10. Enquanto não houver a aprovação do Relatório Definitivo de Reversão pelas 
PARTES, não será liberada a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 
27.11. O PODER CONCEDENTE poderá, a seu exclusivo critério, suceder a 
CONCESSIONÁRIA nos contratos de arrendamento ou locação de bens essenciais à 
operação, manutenção e exploração do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. 

 
CLÁUSULA 28ª - DO ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 

 
28.1. Por ocasião do advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA será responsável 
pelo encerramento de quaisquer contratos celebrados com terceiros, assumindo todos os 
encargos, responsabilidades e ônus daí resultantes, exceção feita aos contratos cedidos ao 
PODER CONCEDENTE por força do processo de reversão, previsto na sub-cláusula 27.11. 

 
28.2. A CONCESSIONÁRIA deverá tomar todas as medidas razoáveis e cooperar 
plenamente com o PODER CONCEDENTE para que as atividades inerentes à CONCESSÃO 
continuem a ser exercidas de acordo com o CONTRATO de forma ininterrupta. 

 
28.3. Durante os dois anos anteriores ao término do prazo da CONCESSÃO, o PODER 
CONCEDENTE poderá realizar estudos para a preparação de nova licitação, ou autorizar a 
CONCESSIONÁRIA ou terceiros a fazê-los, com o intuito de levantar as informações 
necessárias sobre os ativos, bens e equipamentos relacionados ao CENTRO DE  COMÉRCIO 
POPULAR, independentemente do objeto a ser definido para a nova licitação. 

 
CLÁUSULA 29ª - DA ENCAMPAÇÃO 

 
29.1. O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, encampar a CONCESSÃO, por 
motivos de interesse público, nos termos da legislação vigente, mediante prévio pagamento 
de indenização a ser calculada nos termos da sub-cláusula 29.2 abaixo. 

 
29.2. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de encampação cobrirá: 
29.2.1. as parcelas dos investimentos realizados, inclusive em obras de manutenção, bens 
e instalações, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o 
cumprimento deste CONTRATO, deduzidos os ônus financeiros que venham a ser 
assumidos pelo PODER CONCEDENTE nos termos da sub-cláusula seguinte; 

 
29.2.2. a desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações decorrentes de 
contratos de financiamentos por esta contraídos com vistas ao cumprimento do 
CONTRATO, mediante prévia assunção, perante as instituições financeiras credoras, das 
obrigações contratuais da CONCESSIONÁRIA, em especial quando as RECEITAS figurarem 
como garantia do financiamento, restando o PODER CONCEDENTE responsável pela 
diferença entre a indenização decorrente da extinção antecipada do contrato e o saldo da 
dívida junto aos financiadores; 

 
29.2.3. todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se 
fizerem devidos a fornecedores CONTRATO, empregados, contratados e terceiros, inclusive 
honorários advocatícios, em razão do rompimento dos respectivos vínculos contratuais; 
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29.2.4. os lucros cessantes da CONCESSIONÁRIA correspondentes ao período 
remanescente entre a data de extinção do CONTRATO e o termo do prazo original da 
CONCESSÃO. 
29.3. Os elementos previstos na sub-cláusula 29.2 serão calculados segundo a metodologia 
do fluxo de caixa livre, com aplicação da taxa de retorno da PROPOSTA ECONÔMICA 
vencedora como taxa de desconto, segundo o plano de negócios da PROPOSTA 
ECONÔMICA da CONCESSIONÁRIA. 

 
29.4. O valor da indenização devida à CONCESSIONÁRIA será determinado por entidade 
independente, de acordo com a metodologia supramencionada, durante o procedimento de 
ENCAMPAÇÃO regulado por esta sub-cláusula. 

 
29.5. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE lista tríplice de 
entidades independentes de reputação técnica no mercado, em 30 (trinta) dias da 
notificação da instauração do procedimento de ENCAMPAÇÃO. 

 
29.6. A contratação e pagamento de quaisquer custos e encargos relativos aos serviços 
prestados pela entidade independente serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, 
desde que sua nomeação tenha sido previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE, em 
prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da apresentação da lista tríplice referida na sub-
cláusula 29.5. 

 
29.7. Caberá ao PODER CONCEDENTE, na oportunidade prevista na sub-cláusula 29.6., 
estabelecer o prazo e o valor do contrato com entidade independente, em conformidade 
com a prática usualmente disponível no mercado à época do procedimento de 
ENCAMPAÇÃO. 

 
29.8. Os custos e encargos relativos aos serviços prestados pela entidade independente 
serão posteriormente considerados no valor da indenização a ser paga pelo PODER 
CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA. 

 
29.9. A CONCESSIONÁRIA disporá do prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da 
aprovação pelo PODER CONCEDENTE para formalizar a contratação. 

 
29.10. Caso a CONCESSIONÁRIA não apresente a lista tríplice ou não formalize, em 
decorrência de motivo justificado e aceito pelo PODER CONCEDENTE, a contratação da 
entidade independente nos prazos estabelecidos nas sub-cláusulas 29.5. e 29.9., o PODER 
CONCEDENTE assumirá integralmente as funções da entidade independente ou 
providenciará ele próprio sua contratação. 

 
29.11. Até que a ENCAMPAÇÃO prevista nesta cláusula tenha eficácia plena com o 
pagamento da indenização prévia, a CONCESSIONÁRIA continuará assegurando a execução 
de todas as atividades e obrigações que lhe competem em virtude do CONTRATO, salvo nas 
hipóteses previstas contratualmente. 

 
29. CLÁUSULA 30ª – DA RESCISÃO 

 
30.1. O CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, mediante 
ação proposta perante o tribunal arbitral especialmente para este fim, no caso de 
descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, em especial as 
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obrigações de poder de polícia do PODER CONCEDENTE para impedir, no âmbito do 
Município e especialmente em seus espaços públicos, a competição direta ou indiretamente 
praticada por AMBULANTES informais com o CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR objeto do 
CONTRATO. 

 
30.1.1. A CONCESSIONÁRIA poderá pedir rescisão do CONTRATO quando houver 
descumprimento de obrigações pelo PODER CONCEDENTE que gere um desequilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO, cujo procedimento de recomposição não seja 
concluído nos prazos da cláusula 17. 

 
30.1.2. A CONCESSIONÁRIA poderá ainda pedir rescisão nos casos em que o PODER 
CONCEDENTE pratique, direta ou indiretamente, atos que inviabilizem a continuidade da 
CONCESSÃO, a exemplo de expropriação dos bens da CONCESSIONÁRIA, articulação ou 
manifestação política contra o empreendimento ou ineficácia em impedir a atuação de 
AMBULANTES informais no Município. 

 
30.2. O PODER CONCEDENTE deverá sanear o descumprimento contratual em 10 (dez) 
dias a contar do recebimento da notificação realizada pela CONCESSIONÁRIA. 

 
30.3. As atividades e obrigações exercidas pela CONCESSIONÁRIA não poderão ser 
interrompidas ou paralisadas até 30 (trinta) dias após a sentença do tribunal arbitral que 
decretar a rescisão do CONTRATO, exceto o pagamento do ÔNUS VARIÁVEL, nos termos 
da cláusula 17.4.17. 

 
30.4. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA no caso de rescisão será calculada de 
acordo com a sub-cláusula 29.2. 

 
30.4.1. O montante da indenização, referido na sub-cláusula 30.3., deverá ser calculado à 
ocasião da declaração da rescisão ou, no caso de suspensão da decisão de rescisão, por meio 
de reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 
30.5. Para fins do cálculo indicado na sub-cláusula anterior, considerar-se-ão os valores 
recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos 
ou circunstâncias que ensejaram a rescisão. 

 
30.6. Caberá ao tribunal arbitral exigir liminarmente que o PODER CONCEDENTE cumpra 
o contrato até a decisão final de rescisão, a fim de evitar que as obrigações da 
CONCESSIONÁRIA sejam inviabilizadas face ao descumprimento do PODER 
CONCEDENTE. 

 
30.6.1. Na hipótese estabelecida na subcláusula 30.5., a decisão liminar do tribunal arbitral 
deverá cessar ou suspender a execução do contrato pela CONCESSIONÁRIA, eximindo-a do 
cumprimento de toda e qualquer obrigação nele prevista. 

 
30.7. É facultado à CONCESSIONÁRIA estabelecer no contrato de financiamento período de 
cura entre o pedido de rescisão e decisão final árbitro, no caso de o descumprimento do 
PODER CONCEDENTE impedir ou dificultar a CONCESSIONÁRIA de realizar o pagamento 
da dívida. 

 
CLÁUSULA 31ª – DA ANULAÇÃO 
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31.1. O PODER CONCEDENTE deverá declarar a nulidade do CONTRATO, impedindo os 
efeitos jurídicos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já 
produzidos, se verificar ilegalidade em sua formalização ou na concorrência. 

 
31.2. Na hipótese descrita na sub-cláusula anterior, se a ilegalidade for imputável apenas 
ao próprio PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA será indenizada nos termos da 
cláusula 29.2, descontados, todavia, quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a 
título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a 
declaração da nulidade. 

 
CAPÍTULO IX – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
CLÁUSULA 32ª – DA RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

 
32. As PARTES deverão envidar os melhores esforços para resolver amigavelmente, 
utilizando-se do princípio da boa fé, por meio de negociação direta, qualquer divergência ou 
conflito de interesses que venha a surgir em decorrência do presente CONTRATO. 

 
32.1. Da Comissão de Acompanhamento das OBRAS 

 
32.1.1. Para a solução de eventuais divergências de natureza técnica durante a execução 
das OBRAS, será constituída, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a assinatura do 
CONTRATO, a Comissão de Acompanhamento das OBRAS. 

 
32.1.2. A Comissão de Acompanhamento das OBRAS será competente para decidir sobre 
questões submetidas pelo PODER CONCEDENTE ou pela CONCESSIONÁRIA, relativas às 
divergências que venham a surgir quanto aos aspectos técnicos e aos aspectos econômico- 
financeiros durante a execução das OBRAS. 

 
32.1.3. A Comissão de Acompanhamento das OBRAS será composta por 03 (três) 
membros efetivos: 

 
32.1.3.1. 1 (um) membro indicado pelo PODER CONCEDENTE; 

 
32.1.3.2. 1 (um) membro indicado pela CONCESSIONÁRIA; 

 
32.1.3.3. 1 (um) membro indicado pelas PARTES, de comum acordo. 

 
32.1.4. Cada membro efetivo contará com 02 (dois) suplentes para caso de 
eventuais impedimentos. 

 
32.1.5. A Comissão de Acompanhamento das OBRAS não decidirá nenhuma questão sem a 
oitiva prévia das PARTES e sem o pronunciamento de todos os seus membros. 

 
32.1.6. As decisões da Comissão de Acompanhamento das OBRAS serão tomadas pela 
maioria de voto de seus membros. 

 
32.1.7. Toda a divergência suscitada deverá ser encaminhada à Comissão de 
Acompanhamento das OBRAS juntamente com cópia de todos os documentos necessários 
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para a solução da questão. 
 

32.1.8. Cada uma das PARTES arcará com as despesas de seus representantes, sendo que 
as despesas do membro mencionado na subcláusula 32.1.3.3 serão divididas igualmente 
entre ambas. 

 
32.1.9. A submissão de qualquer questão à Comissão de Acompanhamento das OBRAS 
não exonera as PARTES do integral cumprimento de suas obrigações contratuais. 

 
32.1.10. A decisão da Comissão de Acompanhamento das OBRAS será vinculante para as 
PARTES até que sobrevenha eventual decisão arbitral. 

 
32.1.11. Caso as PARTES estejam de acordo com o decidido pela Comissão de 
Acompanhamento das OBRAS, a decisão será acostada ao CONTRATO e valerá como 
instrumento aditivo. 

 

32.2. Da Comissão Técnica para Solução de Conflitos 

 
32.2.1. Após a conclusão das OBRAS, caberá à Comissão Técnica a solução de eventuais 

divergências ou conflitos de interesse de natureza técnica ou econômico-financeira 

emergentes deste Contrato. 

 

32.2.2. Na ocorrência de divergências ou conflito de interesses, a parte interessada 

notificará por escrito a outra parte, apresentando todas as suas alegações acerca da 

divergência ou conflito de interesses, devendo também ser acompanhada de uma sugestão 

para a solução ou elucidação da divergência ou conflito de interesse. 

 

32.2.3. Após o recebimento da notificação, a parte notificada terá um prazo de 10 (dez) dias, 

contados do recebimento da notificação, para responder se concorda com a solução 

proposta. 
 

32.2.4. Caso a parte notificada concorde com a solução apresentada, as PARTES darão por 

encerrado a divergência ou o conflito de interesses e tomarão as medidas necessárias para 

implementar a solução acordada. 

 

32.2.5. Caso não concorde, a parte notificada, no mesmo prazo acima estipulado, deverá 

apresentar à parte interessada os motivos pelos quais discorda da solução apresentada, 

devendo, nesta hipótese, apresentar uma solução alternativa para o caso. 

 

32.2.6 No caso de discordância da parte notificada, deverá ser instaurada a Comissão 

Técnica de que trata o item 32.2.1, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a fim de debater e 

solucionar a divergência ou conflito de interesse em causa. 

 

32.2.7 A Comissão Técnica é competente para, com fundamento nos relatórios emitidos 

pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, decidir sobre as questões que lhe forem submetidas, 

relativamente à divergência ou conflito de interesses que venha a surgir quanto aos temas 

citados no item 32.1.1. 
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32.2.8. Os membros da Comissão Técnica serão designados da seguinte forma: 
 

i) 1 (um) membro pelo PODER CONCEDENTE; 
 

ii) 1 (um) membro pela CONCESSIONÁRIA; 

 
iii) 1 (um) membro, que será o presidente da Comissão Técnica, escolhido em comum 

acordo entre as PARTES ou por seus membros designados, devendo recair sobre 

profissional independente e de conceito reconhecido no assunto. 

 

32.2.9. Cada uma das PARTES arcará com as despesas de seus membros. 

 
32.2.10. As despesas do presidente da comissão serão arcadas por ambas as PARTES. 

 
32.2.11. O procedimento para solução de divergências ou conflito de interesse iniciar-se-á 

mediante a comunicação, pela parte que solicitar a instauração da Comissão Técnica, à outra 

parte, fornecendo cópia de todos os documentos relacionados ao objeto da divergência ou 

conflito de interesse. 

 

32.2.12. No prazo de até 10 (dez) dias, a contar do recebimento da comunicação referida 

no item acima, ambas as Partes apresentarão as suas alegações relativamente à questão 

formulada, encaminhando à Comissão Técnica cópia de todos os elementos pertinentes. 

 

32.2.13 A decisão da Comissão Técnica será emitida em um prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data do recebimento, pela Comissão, das alegações apresentadas pela parte 

reclamada, se outro prazo não for estabelecido pelas PARTES de comum acordo e aceito 

pela Comissão. 

 

32.2.14. As decisões da Comissão serão consideradas aprovadas se contarem com o voto 

favorável de, pelo menos, 02 (dois) de seus membros e apresentarem proposta de solução. 

 

32.2.15. Os procedimentos de mediação e reuniões da Comissão Técnica deverão ocorrer 

em São Luís-Maranhão. 

 

32.2.16. A submissão de qualquer questão à Comissão Técnica não exonera as PARTES de 

dar integral cumprimento às suas obrigações contratuais, nem permite qualquer 

interrupção no desenvolvimento das atividades relacionadas com a CONCESSÃO, exceto o 

previsto na sub-cláusula 17.4.17 

 

32.2.17 As decisões da Comissão Técnica serão vinculantes para as PARTES até que 

sobrevenha eventual decisão arbitral. 

32.3. Da Arbitragem 
 

32.3.1. As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei nº 9.307/1996, resolver 
por meio de arbitragem todo e qualquer conflito, disputa ou controvérsia que decorra da 
execução ou interpretação do CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos 
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ou acordos a ele relacionados. 
 

32.3.2. A arbitragem será processada pela Câmara de Arbitragem da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), segundo as regras previstas no seu regulamento vigente na data em que a 
arbitragem for iniciada. 

 
32.3.3. A lei substantiva a ser aplicável ao mérito da arbitragem será a lei brasileira. 

 
32.3.4. O juízo arbitral será composto por 3 (três) árbitros, cabendo a cada PARTE indicar 
um árbitro de reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria a ser decidida, segundo 
o regulamento daFGV. O terceiro árbitro será escolhido de comum acordo pelos árbitros 
indicados pelas PARTES. A presidência do tribunal arbitral caberá ao terceiro árbitro. 

 
32.3.4.1. Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos por cada PARTE, o terceiro 
árbitro será indicado pela FGV, observados os termos e condições aplicáveis previstos no 
seu regulamento de arbitragem. 

 
32.3.5. Caso seja necessária a obtenção das medidas coercitivas, cautelares ou de urgência 
antes da constituição do tribunal arbitral, as PARTES poderão requerê-las diretamente ao 
competente órgão do Poder Judiciário, sem ser considerado uma renúncia à presente 
convenção. As PARTES deverão comunicá-las à FGV, segundo o previsto no seu 
regulamento. 

 
32.3.5.1. Caso as medidas referidas na sub-cláusula 32.2.5 se façam necessárias no curso 
do procedimento arbitral, deverão ser requeridas e apreciadas pelo tribunal arbitral que, 
por sua vez, poderá solicitá-las ao competente órgão do Poder Judiciário, se as entender 
necessárias. 

 
32.3.6. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES do pontual 
e tempestivo cumprimento das disposições do CONTRATO, exceto o previsto na sub- 
cláusula 17.4.17. A submissão de qualquer questão à arbitragem tampouco permite 
qualquer interrupção no desenvolvimento das atividades objeto desta CONCESSÃO, que 
deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data da submissão da questão, 
assim permanecendo até que uma decisão final seja obtida relativamente à matéria em 
causa. 

 
32.3.7. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a dar imediato conhecimento ao PODER 
CONCEDENTE da ocorrência de qualquer litígio que afete diretamente o objeto da 
CONCESSÃO ou implique co-responsabilidade ou responsabilidade subsidiária, bem como 
a prestar-lhe toda e qualquer informação relevante relativa à sua evolução. 

 
32.3.8. A arbitragem será conduzida no Município de São Luís (Maranhão), utilizando-se a 
língua portuguesa como idioma oficial para a prática de todo e qualquer ato. 

 
32.3.9. As decisões e a sentença do tribunal arbitral serão definitivas e vincularão as 
PARTES e seus sucessores, podendo ser executadas como título executivo judicial em 
qualquer juízo competente, inclusive onde a PARTE executada seja domiciliada ou 
mantenha bens e garantias. 

 
32.3.10. A responsabilidade pelos custos do procedimento arbitral será determinada da 
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seguinte forma: 
 

32.3.10.1. a PARTE que solicitar a arbitragem será responsável pelas custas para 
instauração do procedimento arbitral, incluindo o adiantamento de percentual dos 
honorários devidos aos árbitros; 

 
32.3.10.2. os custos e encargos referentes a eventuais providências tomadas no 
procedimento arbitral recairão sobre a PARTE que solicitou a referida providência, sendo 
compartilhados pelas PARTES quando a providência for requerida pelo próprio tribunal 
arbitral; 

 
32.3.10.3. a PARTE vencida no procedimento arbitral assumirá todas as custas, 
honorários dos árbitros, dos advogados e dos peritos, devendo ressarcir a PARTE 
vencedora pelas custas que esta, porventura, já tenha assumido no aludido procedimento. 

 
32.3.11.4. no caso de procedência parcial do  pleito  levado  ao  tribunal  arbitral,  os custos 
serão divididos entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na proporção da 
sucumbência de cada uma. 
CLÁUSULA 33ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
33.1. O não exercício, ou o exercício tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a 
qualquer das PARTES pelo CONTRATO, não importa renúncia, nem impede o seu exercício 
posterior, nem constitui novação da respectiva obrigação. 

 
33.2. A declaração de invalidade, nulidade, ilegalidade, irregularidade ou a 
inexequibilidade de qualquer disposição deste CONTRATO não afetará necessariamente as 
demais cláusulas e obrigações neste previstas. 

 
33.3. As PARTES negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições eventualmente 
inválidas, nulas, ilegais, irregulares ou inexequíveis por disposições válidas, legais, regulares 
e exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais próximo possível das disposições originais 
do CONTRATO. 

 
33.4. Cada declaração e garantia feita pelas PARTES no presente CONTRATO deverá ser 
tratada como uma declaração e garantia independente e a responsabilidade por qualquer 
falha será apenas daquele que a realizou, não sendo alterada ou modificada pelo seu 
eventual conhecimento por qualquer das PARTES. 

 
33.5. As comunicações e as notificações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e 
remetidas: (i) em mãos, desde que comprovadas por protocolo; (ii) por fax, e-mail ou outro 
meio remoto, desde que comprovada a recepção; ou (iii) por correio registrado, com aviso 
de recebimento. 

 
33.6. Todos os documentos relacionados ao CONTRATO e à CONCESSÃO deverão ser 
redigidos em português do Brasil ou oficialmente traduzidos para esta língua. 

 
33.7. Em caso de conflito ou inconsistência, a versão em língua portuguesa deverá 
prevalecer. 

 
33.8. Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-ão em dias corridos. 
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33.9. Fica desde já eleito o Foro da Comarca do Município de São Luís para dirimir as 
lides oriundas do presente CONTRATO que escapem a competência do tribunal arbitral. 

 
E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o CONTRATO em 05 (cinco) vias 
de igual teor e forma, considerada cada uma delas um original. 

 
São Luís, [●] de [●] de 2019. 

 
 

 
PODER CONCEDENTE: 

 
 

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS 

 

 
CONCESSIONÁRIA: 

 
 

[Sociedade] 
 

Por: 
 

Título: 

 

 

 
Testemunhas: 

 

Nome: 

CPF: 

 
 
 
 

Nome: 

CPF: 
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ANEXOS DO CONTRATO 
 

Anexo I Edital de Licitação nº XXX/XXX-São Luís 
Anexo II Atos Constitutivos da Concessionária 
Anexo III Proposta Econômica 

Anexo IV Estudos Referenciais de Engenharia para Implantação do Centro de 
Comércio Popular do Município de São Luís 

Anexo V Estudos Referenciais de Arquitetura para Implantação do Centro de 
Comércio Popular do Município de São Luís. 

Anexo VI Cronograma de Desembolso das Parcelas do Subsídio 
Anexo VII Sistema de Indicadores e Cálculo de Ônus Variável 
Anexo VIII Diretrizes para a Contratação de Verificador Independente 
Anexo IX Do Rol dos Bens Reversíveis 

Anexo X Condições Gerais de Garantia de Execução do Contrato pela 
Concessionária 
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ANEXO III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudos Referenciais de Engenharia e Arquitetura para Implantação do CENTRO DE COMÉRCIO 
POPULAR do Município de São Luís. 
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ANEXO IV 
Parte I, II e II 

Parte I 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS 

 

O objetivo deste Anexo é estabelecer as Diretrizes do Plano de Negócios, que deverá ser 
preenchido pelo LICITANTE. 

 
Além da descrição detalhada do Plano de Negócios, o LICITANTE deverá preencher as 
Planilhas anexas – Quadros Financeiros. 

 
1. CONDIÇÕES GERAIS DO PLANO DE NEGÓCIOS 

 
1.1 O Plano de Negócios a ser elaborado é de exclusiva responsabilidade do LICITANTE 
e deverá ser consistente, em si e com a sua PROPOSTA ECONÔMICA, e suficientemente 
claro quanto às diretrizes adotadas. 

 
1.2 O Plano de Negócios deverá conter o detalhamento das premissas utilizadas na sua 
elaboração. 

 
1.3 Na elaboração da PROPOSTA ECONÔMICA e do Plano de Negócios, o LICITANTE 
deverá observar as disposições do Edital de Licitação e seus anexos, a minuta do contrato  e 
as diretrizes expostas neste anexo. 

 
1.4 O Plano de Negócios deverá ser impresso, com todas as folhas numeradas e 
rubricadas, em ordem sequencial crescente a partir de 1 (um), com apresentação de índice 
e termo de início e de encerramento ao final, declarando, obrigatoriamente, a quantidade de 
folhas que o compõe, contendo na capa a titulação do conteúdo, o nome do LICITANTE, o 
número do edital e o objeto da licitação. Deverá ser apresentado em encadernação 
adequada. 

 
1.5 As planilhas financeiras incluídas no Plano de Negócios deverão ser fornecidas em 
arquivos em meio magnético, gravados em arquivos padrão PDF (Adobe Acrobat) e em 
softwares que as originaram, obrigatoriamente em Excel (Windows), versão 97/2003 ou 
2010, contendo as fórmulas e cálculos que resultaram no fluxo de caixa das projeções 
financeiras, para melhor possibilitar a análise e a consistência dos cálculos. 

 
1.6 Ocorrendo divergência entre valores indicados na planilha impressa e aqueles 
constantes da planilha em meio magnético, prevalecerão aqueles da planilha impressa. 

 
1.7 Deverão ser observados os princípios fundamentais de contabilidade aceitos no 
Brasil e submetidos ao regime da Lei Federal 6.404/76 e alterações posteriores, 
especialmente as introduzidas pela Lei 11.638/2007, bem como as Normas Brasileiras de 
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Contabilidade convergidas às normas internacionais, mediante a aplicação das 
International Financial Reporting Standards – IFRS, além das disposições da legislação fiscal 
vigente, incluindo as instruções normativas SRF nº 162, de 31/12/1998 e nº 130, de 
10/11/1999, referentes à amortização e depreciação dos investimentos. 

 
1.8 Para indicação dos componentes do Plano de Negócios, deverão ser utilizadas as 
planilhas anexas – Quadros Financeiros. 

 
1.9 O LICITANTE deverá realizar as projeções em moeda constante (não considerar a 
inflação). 

 
1.10 Para conversão de valores em moeda estrangeira que serão negociados pela 
CONCESSIONÁRIA, o LICITANTE deverá apresentar as taxas de câmbio reais esperadas 
para projeção em moeda constante. 

 
1.11 O Plano de Negócios deverá ser apresentado em milhares de Reais (R$1.000) e todos 
os valores constantes deverão estar expressos na data base do primeiro dia do mês de 
apresentação da proposta, pro rata temporis. 

 
2. DIRETRIZES PARA O PLANO DE NEGÓCIOS 

 
No Plano de Negócios, deverão ser informadas as premissas que constituirão os 
demonstrativos financeiros, contendo as hipóteses sobre as quais eles foram baseados. Para 
auxiliar o processo descritivo e de apresentação desses demonstrativos, o LICITANTE 
deverá preencher as Planilhas anexas - Quadros Financeiros – Diretrizes para Plano de 
Negócios, que estão disponibilizadas em meio digital. 

 
2.1 QUADRO 1: CAPEX 

 
O LICITANTE deve apontar todos valores de Investimentos e Reinvestimentos (CAPEX) 
previstos de acordo com, no mínimo, os seguintes componentes: 

 
a) Construção 

 
A soma anual de todos os investimentos e reinvestimentos necessários à construção civil e 
do estacionamento do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser indicados 
em tabela auxiliar, ao menos, as metragens e o valor unitário de construção por metro 
quadrado adotados para a área civil e do estacionamento. Ainda, espera-se indicação em 
quadro auxiliar dos parâmetros utilizados na configuração dos reinvestimentos. 

 
b) Segurança Patrimonial 

 
A soma anual de todos os investimentos e reinvestimentos necessários para a garantia da 
Segurança Patrimonial do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser 
indicadas em tabela auxiliar, ao menos, os parâmetros utilizados para obtenção dos valores 
de investimento e reinvestimentos considerados. 

 
c) Segurança contra Incêndios 
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A soma anual de todos os investimentos e reinvestimentos necessários para a garantia da 
Segurança contra Incêndios do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser 
indicadas em tabela auxiliar, ao menos, os parâmetros utilizados para obtenção dos valores 
de investimento e reinvestimentos considerados. 

 
d) Máquinas e Equipamentos 

 
A soma anual de todos os investimentos e reinvestimentos em Máquinas e Equipamentos 
necessários à operação do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser 
indicados em tabela auxiliar, ao menos, os parâmetros utilizados para obtenção dos valores 
de investimento e reinvestimentos considerados. 

 
e) TIC 

 
A soma anual de todos os investimentos e reinvestimentos em Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) necessários à operação do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. 
Ademais, devem ser indicadas em tabela auxiliar, ao menos, os parâmetros utilizados para 
obtenção dos valores de investimento e reinvestimentos considerados. 

 
f) Móveis e Equipamentos 

 
A soma anual de todos os investimentos e reinvestimentos em Móveis e Equipamentos 
necessários à operação do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser 
indicados em tabela auxiliar, ao menos, os parâmetros utilizados para obtenção dos valores 
de investimento e reinvestimentos considerados. 

 
g) SPE 

 
A soma anual de todos investimentos e reinvestimentos pré-operacionais necessários à 
operação do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela 
auxiliar, ao menos, a natureza e os custos unitários adotados. 

 
h) NIG 

 
A soma anual de todos investimentos e reinvestimentos na Necessidade de Investimento no 
Giro (NIG) necessários à operação do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem 
ser indicados em tabela auxiliar, ao menos, a natureza e os custos unitários adotados. 

 
i) Subsídio 

 
A soma anual de todos os valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA do PODER 
CONCEDENTE a título de Subsídio à Concessão. 

 
2.2 QUADRO 2: OPEX 

 
A LICITANTE deve apontar todos os Custos Operacionais (OPEX) previstos com, no mínimo, 
os seguintes componentes: 

 
a) RH 



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS 

98 

 

 

 
 
 

A soma anual dos custos com Recursos Humanos (RH) necessários à operação do CENTRO 
DE COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela auxiliar, ao menos, a 
natureza e os custos unitários adotados. Devem ser indicados a mão de obra necessária para 
operar o negócio, seu respectivo salário e a taxa média esperada de rotatividade desses 
recursos humanos. 

 
b) Energia 

 
A soma anual dos custos com Energia necessários à operação do CENTRO DE COMÉRCIO 
POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela auxiliar, ao menos, a natureza e os 
custos unitários adotados. 

 
c) Seguros 

 
A soma anual dos custos com Seguros necessários à operação do CENTRO DE COMÉRCIO 
POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela auxiliar, ao menos, a natureza e os 
custos unitários adotados. 

 
d) Manutenções 

 
A soma anual dos custos com Manutenções necessários à operação do CENTRO DE 
COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela auxiliar, ao menos, a 
natureza e os custos unitários adotados. 

 
e) Propaganda 

 
A soma anual dos custos com Propaganda necessários à operação do CENTRO DE 
COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela auxiliar, ao menos, a 
natureza e os custos unitários adotados. 

 
f) Trabalho Social 

 
A soma anual dos custos com Trabalho Social necessários à operação do CENTRO DE 
COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela auxiliar, ao menos, a 
natureza e os custos unitários adotados. 

 
g) Auditoria Externa 

 
A soma anual dos custos com Auditória Externa necessários à operação do CENTRO DE 
COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela auxiliar, ao menos, a 
natureza e os custos unitários adotados. 

 
h) Verificador Independente 

 
A soma anual dos custos com Verificador Independente necessários à operação do CENTRO 
DE COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela auxiliar, ao menos, a 
natureza e os custos unitários adotados. 

 
i) Produtos de Limpeza 
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A soma anual dos custos com Produtos de Limpeza necessários à operação do CENTRO DE 
COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela auxiliar, ao menos, a 
natureza e os custos unitários adotados. 

 
j) Água 

 
A soma anual dos custos com Água necessários à operação do CENTRO DE COMÉRCIO 
POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela auxiliar, ao menos, a natureza e os 
custos unitários adotados. 

 
k) TIC 

 
A soma anual dos custos com Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) necessários à 
operação do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela 
auxiliar, ao menos, a natureza e os custos unitários adotados. 

 
l) Desalocação 

 
A soma anual dos custos com Desalocação de inquilinos inadimplentes necessários à 
operação do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela 
auxiliar, ao menos, a natureza e os custos unitários adotados. 

 
m) Material de Escritório 

 
A soma anual dos custos com Material de Escritório necessários à operação do CENTRO DE 
COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela auxiliar, ao menos, a 
natureza e os custos unitários adotados. 

 
2.3 QUADRO 3: RECEITAS 

 
A LICITANTE deve apontar todos valores de Receitas previstas de acordo com, no mínimo, 
os seguintes componentes: 

 
a) Aluguéis de Boxes 

 
A soma anual das Receitas com Aluguéis de Boxes decorrentes da operação do CENTRO DE 
COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela auxiliar, ao menos, a 
natureza e os valores unitários adotados. 

 
b) Aluguéis, exploração comercial, econômica e publicitária 

 
A soma anual das Receitas com Aluguéis, exploração comercial, econômica e publicitária de 
Outras Áreas decorrentes da operação do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. Ademais, 
devem ser indicados em tabela auxiliar, ao menos, a natureza e os valores unitários 
adotados. 

 
c) Condomínio 
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A soma anual das Receitas com Condomínio decorrentes da operação do CENTRO DE 
COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela auxiliar, ao menos, a 
natureza e os valores unitários adotados. 

 
d) FPP 

 
A soma anual das Receitas com Fundo de Participação de Propaganda (FPP) decorrentes da 
operação do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela 
auxiliar, ao menos, a natureza e os valores unitários adotados. 

 

2.4 QUADRO 4: DEPRECIAÇÃO 
 

No caso da adoção do regime de tributação baseado no lucro presumido, o LICITANTE não 
deverá apresentar cálculo da depreciação fiscal. Entretanto, se optar pelo regime de lucro 
real lucro real, o LICITANTE deve apresentar a natureza de cada ativo e as alíquotas de 
depreciação utilizadas anualmente na determinação do lucro antes do imposto de renda 
(LAIR). 

 
2.5 QUADRO 5: TRIBUTOS 

 
A LICITANTE deve apontar todos os tributos previstos de acordo com, no mínimo, as 
seguintes rubricas: 

 
a) Ônus variável 

 
A soma anual das despesas com repasses ao PODER CONCEDENTE, a título de Ônus 
Variável a Concessão, decorrentes da operação do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. 
Ademais, devem ser indicados em tabela auxiliar, ao menos, a natureza e valores de receita 
presumidos para incidência do ônus variável. Ainda deve ser indicada a alíquota de ônus 
variável utilizada. 

 
b) ISS 

A soma anual das despesas com Imposto Sobre Serviços (ISS) decorrentes da operação do 
CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela auxiliar, ao 
menos, a natureza e valores de receita presumidos para incidência do ISS. Ainda deve ser 
indicada a alíquota de ISS utilizada. 

 
c) PIS 

 
A soma anual das despesas com PIS decorrentes da operação do CENTRO DE COMÉRCIO 
POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela auxiliar, ao menos, a natureza e valores 
de receita presumidos para incidência do PIS. Ainda deve ser indicada a alíquota de PIS 
utilizada. 

 
d) COFINS 

 
A soma anual das despesas com COFINS decorrentes da operação do CENTRO DE 
COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela auxiliar, ao menos, a 
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natureza e valores de receita presumidos para incidência do COFINS. Ainda deve ser 
indicada a alíquota de COFINS utilizada. 

 
e) IMPOSTO DE RENDA (IR) 

 
A soma anual das despesas com Impostos de Renda (IR) decorrentes da operação do 
CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser indicados em tabela auxiliar, ao 
menos, a alíquota efetiva, a constituição da base de cálculo e o regime de tributação 
adotados. Ainda, no caso de adoção do regime de lucro presumido devem ser informados 
em tabela auxiliar, ao menos, a natureza e valores de receita presumidos para incidência do 
IR. 

 
f) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) 

 
A soma anual das despesas com Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
decorrentes da operação do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR. Ademais, devem ser 
indicados em tabela auxiliar, ao menos, a alíquota efetiva, a constituição da base de cálculo 
e o regime de tributação adotados. Ainda, no caso de adoção do regime de lucro presumido 
devem ser informados em tabela auxiliar, ao menos, a natureza e valores de receita 
presumidos para incidência do CSLL. 

 
2.6 QUADRO 6: FLUXO DE CAIXA LIVRE DO PROJETO 

 
A LICITANTE deve apontar o Fluxo de Caixa Livre do Projeto anual e seus componentes 
previstos de acordo com, no mínimo, as seguintes rubricas: 

 
a) Receita 

 
i) Aluguéis de Boxes 
ii) Aluguéis e exploração econômica de Outras áreas 
iii) Condomínio 
iv) FPP 

 
b) Tributos 

 
v) Ônus variável 
vi) ISS 
vii) PIS 
viii) CONFINS 
ix) IR 
x) CSLL 

 
c) OPEX 

 
xi) RH 
xii) Energia 
xiii) Seguros 
xiv) Manutenções 
xv) Propaganda 
xvi) Trabalho Social 
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xvii) Auditoria Externa 
xviii) Verificador Independente 
xix) Produtos de Limpeza 
xx) Água 
xxi) TIC 
xxii) Desalocação 
xxiii) Material de Escritório 

 
d) CAPEX 

 
xxiv) Construção 
xxv) Segurança Patrimonial 
xxvi) Segurança Contra Incêndios 
xxvii) Máquinas e Equipamentos 
xxviii) TIC 
xxix) Móveis e Equipamentos 
xxx) SPE 
xxxi) Subsídio 
xxxii) NIG 

 
e) TIR DO PROJETO 

 
ANEXO – PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS 

 
Planilhas que deverão ser preparadas pela LICITANTE, conforme modelos fornecidos em 
arquivo eletrônico: 

 

PLANILHA DESCRIÇÃO 

Q.1.CAPEX Demonstrativo de Investimentos 

Q.2. OPEX Demonstração de Custos Operacionais 

Q.3.RECEITA Demonstrativo de Receita 

Q.4.DEPRECIAÇÃO Demonstrativo de Depreciação 

Q.5.TRIBUTOS Demonstrativos de Tributos 

Q.6.FCLP 
Demonstrativo do Fluxo de Caixa Livre do Projeto e Taxa 
Interna de Retorno (TIR) do Projeto. 
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ANEXO IV 

 
 
 
 

 
Parte II 

 
 
 
 
 
 

Diretrizes Plano de Negócios V3 
(Versão Excel) 
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ANEXO IV 

 
 
 
 

 
Parte III 

 
 
 
 
 
 

Diretrizes para Elaboração do Plano de Negócios - Quadros Financeiros V3 
(versão em Excel) 
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ANEXO V 

 

Diretrizes de Elaboração e Análise da Metodologia de Execução 
 

1. O presente Anexo estabelece as diretrizes para elaboração e análise da Metodologia de 
Execução, segundo critério de julgamento previsto no art. 15, VII, da lei 8.987 de 1995. 

 
2. A Metodologia de Execução será elaborada com base nos critérios estabelecidos abaixo 

e analisada durante a Fase de Habilitação, conferindo qualificação técnica ao Licitante, 
nos termos do Edital. 

 
2.1. O Licitante deverá apresentar as comprovações dos critérios relacionados no 

item 4 por meio do Envelope A, em conjunto com os demais documentos de 
Habilitação, nos termos do Edital. 

 
2.2. A Comissão Especial de Licitação poderá realizar diligências, a fim de verificar 

as informações fornecidas nas comprovações apresentadas pelo Licitante para 
efeitos de cumprimento do item 4. 

 
2.3. A comprovação dos critérios relacionados no item 4 dar-se-á por meio de 

atestados, declarações ou outros meios disponíveis em direito, fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 
2.4. A comprovação dos critérios relacionados no item 4 poderá ser realizada pelo 

próprio Licitante isolado ou por quaisquer dos participantes de um Consórcio. 

 
3. A aprovação da Metodologia de Execução apresentada pelo Licitante e sua decorrente 

qualificação técnica não implicarão qualquer efeito classificatório ou vantagem durante 
o julgamento das Propostas Econômicas. 

 
3.1. A aprovação da Metodologia de Execução decorre de juízo de admissibilidade 

da Comissão Especial de Licitação quanto ao cumprimento, por parte do 
Licitante, de mínimo de critérios estabelecidos neste Anexo. 

 
3.2. O cumprimento de número de critérios superior ao mínimo exigido neste Anexo 

não implicará qualquer vantagem ao Licitante durante o julgamento das 
Propostas Econômicas. 

 
4. A fim de obter a aprovação da Metodologia de Execução, o Licitante deverá comprovar 

o cumprimento de, no mínimo, 3 (três) dos 8 (oito) critérios relacionados na tabela 
abaixo: 

 

 
Critérios 

a) Comprovação de parceria estabelecida entre o Licitante e entidades públicas ou 
privadas que promovam a capacitação profissional para o comércio varejista de, no 
mínimo, 300 (trezentos) AMBULANTES por ano. 
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b) Comprovação de parceria estabelecida entre o Licitante e entidades públicas ou 

privadas que promovam a capacitação profissional continuada do núcleo de gestão e 
de colaboradores internos do(s) Centro(s) de Comércio Popular(s) administrado(s) 
pelo Licitante. 

c) Comprovação de fornecimento de serviço social ou de interesse da coletividade  
dentro do(s) Centro(s) de Comércio Popular(es) administrado(s) pelo Licitante. 

d) Comprovação de o Licitante haver realizado promoção institucional ou financeira de 
evento ou campanha de interesse sócio-educativo. 

e) Comprovação de o Licitante haver realizado ações afirmativas relativas a minorias 
raciais ou sexuais. 

f) Comprovação de o Licitante haver exercido liderança em atividades ou demandas 
relativas aos comerciantes informais, camelôs ou micro-empreendedorismo. 

g) Comprovação de o Licitante haver exercido alguma forma de gestão ou relação direta 
com comerciantes informais, camelôs ou micro-empreendedorismo. 

 

5. As parcerias podem ter natureza profissional, contratual, institucional ou social, não 
sendo necessária para sua comprovação a existência de contraprestação pecuniária 
devida por quaisquer das partes. 

 
6. Aceitas pela Comissão Especial de Licitação as comprovações apresentadas de, no 

mínimo, 3 (três) dos critérios relacionados no item 4, a Metodologia de Execução do 
Licitante será considerada aprovada. 
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ANEXO VI 

 
 

Cronograma de Desembolso das Parcelas do Subsídio 
 

1) INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Projeto de Lei Municipal no. 306/2019, se analisa autorizar o montante de 

R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) a título de subsídio de investimento para a 

Concessão do Centro de Comércio Popular de São Luís, objeto desta concorrência. 

O objetivo deste anexo é definir os 05 (cinco) marcos para o desembolso do Subsídio a ser 

conferido à CONCESSIONÁRIA, correspondentes aos investimentos em obras e instalações 

a seguir descritos, associados aos respectivos percentuais de desembolso. 

Cada marco contratual para desembolso de subsídio será devidamente implantado pela 

CONCESSIONÁRIA e atestado pelo PODER CONCEDENTE, nos termos do Edital e do 

Contrato, sem prejuízo das competências da Comissão de Acompanhamento das Obras. Uma 

vez concretizado o marco contratual, haverá consequente e imediata liberação do 

desembolso de parcela de subsídio.. 
 

2) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS PARCELAS DO SUBSÍDIO 
  

Marco Contratual (%) 
Assinatura do contrato de concessão (3.1) 30 

Apresentação do projeto executivo e mobilização do canteiro de obras 
Preparação da área (inclusive demolições) 

30 

Início das instalações das estrutura metálica, lajes intermediárias, coberturas e 
fechamentos 

20 

Início das instalações hidrossanitárias; eletromecânicas; automação; redes de 
prevenção de incêndios; pisos; contenções e arrimos; acabamentos internos e 
externos; equipamentos. (3.3) 

10 

Finalização. (3.4) 10 
  

 

3) MARCOS PARA LIBERAÇÃO DAS PARCELAS DE SUBSÍDIO 

 

A seguir, serão descritos os marcos: 

3.1) Assinatura do contrato de concessão. 

 
Para liberação dos recursos, a CONCESSIONÁRIA deverá assinar a assinatura do 

respectivo Contrato de Concessão, bem como os respectivos seguros pertinentes. 
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3.2) Apresentação do projeto executivo e mobilização do canteiro de obras 
Preparação da área (inclusive demolições) e fundações. 

 
 

Para liberação dos recursos, a CONCESSIONÁRIA deverá comprovar a ocorrência 

dos dois eventos que correspondem a este marco, quais sejam, “apresentação do 

projeto executivo” e “mobilização do canteiro de obras”. 

 
Entende-se por projeto executivo o conjunto de elementos (peças gráficas ou 
escritas) necessários e suficientes para a boa execução das obras, incluindo: 

 
a) Projeto arquitetônico (planta baixa, cortes, seções transversais, fachadas, 

detalhamento dos pavimentos, detalhamento da cobertura e especificações 
técnicas dos materiais que serão empregados na construção); 

 
A comprovação da entrega do projeto executivo pela CONCESSIONÁRIA ao PODER 
CONCEDENTE se dará via simples protocolo ou aviso de recebimento. 

 
Com relação à mobilização do canteiro de obras, entende-se como sendo o conjunto 
de instalações provisórias auxiliares da obra, tendo como requisitos suficientes para 
comprovação do marco a existência dos seguintes elementos na área da concessão: 
depósitos, almoxarifado, alojamentos e, sanitários com vestiários. 

 
A comprovação da mobilização do canteiro de obras se dará por meio de atestação 
pelo PODER CONCEDENTE da declaração protocolada pela CONCESSIONÁRIA da 
conclusão da instalação do canteiro de obras. 

 
Preparação da Área : 

 
a) Desmatamento e limpeza da área; 
b) Desobstrução da área; 
c) Eventuais demolições necessárias para a execução das obras; 
d) Marcação do gabarito da obra; 

 
3.3) Início das Estrutura metálica, lajes intermediárias, cobertura e fechamentos 
(percentual de 25%): 

 
Para fins de liberação dos recursos correspondentes PODER CONCEDENTE deverá 
atestar a declaração protocolada pela CONCESSIONÁRIA de ter iniciado a estrutura 
da obra, compreendendo a contratação da montagem da estrutura metálica (pilares 
e vigas); 

 
3.4) Início das Instalações hidrossanitárias; eletromecânicas; automação; redes de 
prevenção de incêndios; pisos contenções e arrimos; acabamentos internos e 
externos; equipamentos. 
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Para fins de liberação dos recursos correspondentes a este marco, o PODER 
CONCEDENTE deverá atestar a declaração protocolada pela CONCESSIONÁRIA de 
ter iniciado a contratação dos seguintes serviços: 

 
a) Instalações hidrossanitárias; 
b) Instalações eletromecânicas; 
c) Conjunto de obras de automação; 
d) Instalações de combate a incêndio; 
e) Assentamento dos pisos, com rejuntamento e acabamento final; 
f) Adjacentes; 
g) Acabamentos internos e externos, incluindo revestimentos de piso, paredes e 

pintura; 
h) Instalação de equipamentos acessórios, ora definidos como ar condicionado, 

escadas rolantes e elevadores etc. 

 
3.5) Finalização. 

 
Para fins de liberação dos recursos correspondentes a este marco (10% do valor do 
subsídio), o PODER CONCEDENTE deverá atestar a declaração protocolada pela 
CONCESSIONÁRIA de haver concluído a conclusão da obra, obedecendo o racional e 
o escopo do projeto apresentado. 
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ANEXO VII 
 

Sistema de Indicadores e Cálculo de Ônus Variável 
 

1. Introdução 
 

Com a finalidade de efetivar o princípio constitucional da eficiência e o disposto no artigo 
23, III, da lei 8.987 de 1995, a execução do CONTRATO será avaliada não apenas quanto  ao 
cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA, mas igualmente no que diz respeito ao 
seu nível de desempenho. O nível de desempenho da CONCESSIONÁRIA terá impacto direto 
no pagamento do ÔNUS VARIÁVEL, promovendo incentivos econômicos à consecução do 
interesse público por meio da CONCESSÃO. 

 
Conforme previsto no EDITAL, ÔNUS VARIÁVEL MÍNIMO é o valor ofertado pela 
PROPOSTA ECONÔMICA vencedora, que deverá ser pago ao PODER CONCEDENTE, 
independentemente da CONCESSIONÁRIA haver cumprido o SISTEMA DE INDICADORES 
deste Anexo. Isto significa que, ainda que a CONCESSIONÁRIA cumpra integralmente o 
SISTEMA DE INDICADORES, deverá pagar a percentagem correspondente ao ÔNUS 
VARIÁVEL MÍNIMO da sua receita bruta mensal ao PODER CONCEDENTE, em decorrência 
da outorga da CONCESSÃO. 

 
Da mesma forma, o EDITAL previu o ÔNUS VARIÁVEL MÁXIMO, que é a variação máxima 
de 10% (dez por cento) do ÔNUS VARIÁVEL MÍNIMO da PROPOSTA ECONÔMICA 
vencedora, que deverá ser pago ao PODER CONCEDENTE, caso a CONCESSIONÁRIA tenha 
o pior desempenho previsto no SISTEMA DE INDICADORES. Isto significa que, em qualquer 
hipótese ou circunstância caracterizada pelo pior desempenho da CONCESSIONÁRIA, a 
percentagem por esta devida a título de ônus variável nunca será superior à variação de 
10% (dez por cento) do ONUS VARIÁVEL MÍNIMO. 

 
Neste sentido, o objetivo deste Anexo VIII é (i) definir os Indicadores de Desempenho, (ii) 
regular sua aferição pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e (iii) demonstrar o cálculo do 
Ônus Variável em função do desempenho da CONCESSIONÁRIA. 

 
2. Definição dos Indicadores de Desempenho 

 
No quadro abaixo, estão definidos 12 (doze) Indicadores de Desempenho, cujo 
cumprimento garantirá a execução contratual ótima, com níveis de serviços adequados  aos 
USUÁRIOS do Município de São Luís. 

 
A fim de garantir objetividade à execução contratual de qualidade, os Indicadores de 
Desempenho são definidos em forma de pergunta e para avaliação binária (pass/fail ou 
sim/não). Além disso, há atribuição diferenciada de pesos para os diversos Indicadores, cuja 
ponderação considerou comparativamente sua importância no âmbito do SISTEMA DE 
INDICADORES e nas peculiaridades sociais subjacentes à CONCESSÃO do CENTRO DE 
COMÉRCIO POPULAR. 

 
Finalmente, a quarta coluna do quadro abaixo estabelece a periodicidade de aferição de cada 
um dos indicadores, levando em consideração o tipo de nível de serviço exigido da 
CONCESSIONÁRIA. 
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Segue abaixo a tabela com Indicadores, respectivos Pesos e Periodicidade de aferição: 
 

N° Área Quesito Periodicidade Peso 

1 Centro Existe ao menos um ponto com lixeira para coleta seletiva? Mensal 6 

 
2 

 
Centro 

Mantém contrato de manutenção preventiva e corretiva de escadas 
rolantes e elevadores? 

 
Mensal 

 
10 

3 Centro 
Mantém caixa d'água limpa com emissão de laudo por empresa 
especializada? 

Anual 8 

4 Centro Comprova desinsetização semestral? Semestral 6 

5 Centro Está disponibilizado ao menos 01 bebedouro por andar? Mensal 8 

6 Incêndio Possui plano de emergência? Trimestral 8 

7 Incêndio Fez vistoria dos hidrantes e extintores de incêndio? Mensal 8 

8 Incêndio 
São realizados testes anuais em alarmes de incêndio e sistema de 
som? 

Anual 6 

9 Social 
Foi disponibilizado, no mínimo, um curso por semestre de 
capacitação para os AMBULANTES com duração mínima de 6 horas? 

Semestral 10 

10 Social 
Foi realizado um evento mensal de natureza cultural ou artística com 
duração mínima de 1 hora? 

Mensal 10 

 
11 

 
Social 

Foi realizada uma palestra sobre direitos ou deveres de todos, ações 
afirmativas ou campanhas de utilidade pública com duração mínima 
de 1 hora? 

 
Semestral 

 
10 

12 Social 
Foi realizada palestra de orientação para elidir o contrabando e a 
pirataria. 

Anual 10 

TOTAL 100 

 

3. Aferição do Sistema de Indicadores pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE 
 

O relatório de aferição do SISTEMA DE INDICADORES será emitido trimestralmente pelo 
VERIFICADOR INDEPENDENTE, até o 10° (décimo) dia útil do mês subseqüente ao 
trimestre vencido. Isto significa que, ainda que a aferição de alguns indicadores ocorra 
mensalmente, seu impacto em termos de pagamento de ônus variável será definido 
trimestralmente. 

 
Nos primeiros 24 (vinte e quatro) meses da operação do CENTRO DE COMÉRCIO 
POPULAR, contados a partir do Termo de Recebimento, a verificação do cumprimento do 
SISTEMA DE INDICADORES será realizada apenas a título de experiência, não implicando 
qualquer efeito no cálculo do ÔNUS VARIÁVEL devido pela CONCESSIONÁRIA. Isto 
significa que, embora o relatório referido acima seja emitido trimestralmente durante os 
primeiros 24 (vinte e quatro) meses da operação do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR, a 
CONCESSIONÁRIA apenas pagará o montante fixo do ONUS VARIÁVEL MÍNIMO da 
proposta econômica vencedora sobre sua receita bruta mensal durante este período. 

 
A partir do 25º (vigésimo quinto) mês da operação do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR, 
a aferição do cumprimento do SISTEMA DE INDICADORES pelo VERIFICADOR 
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INDEPENDENTE terá impacto no cálculo do ONUS VARIÁVEL. A aferição do cumprimento 
dos INDICADORES será feita segundo a periodicidade estabelecida na tabela acima, mas a 
resposta considerada, para efeito de cálculo de ONUS VARIÁVEL, será aquela obtida, no 
mínimo, duas vezes no período referente ao trimestre avaliado. Ou seja, a resposta 
(sim/não) a ser considerada para efeitos de cálculo detalhado abaixo será aquela que 
demonstre caráter reincidente do desempenho da CONCESSIONÁRIA no trimestre 
avaliado. 

 
As respostas dos indicadores de aferição semestral serão consideradas para o cálculo dos 
02 (dois) trimestres subsequentes. Paralelamente, as respostas dos indicadores de aferição 
anual serão consideradas para o cálculo dos quatro trimestres subsequentes. 

 
A aferição de indicadores de periodicidade semestral ocorrerá em junho e dezembro de cada 
ano. A aferição de indicadores de periodicidade anual ocorrerá em dezembro de cada ano. 
No primeiro ano de aferição com impacto no cálculo do Ônus Variável, os relatórios 
trimestrais emitidos antes da aferição de indicadores de periodicidade semestral e/ou anual 
considerarão estes indicadores cumpridos, respondendo com (“sim”) às respectivas 
perguntas. 

 
Segundo os termos do CONTRATO, os órgãos de controle da Administração Pública do 
Município de São Luís, observado o âmbito de suas competências, poderão acompanhar o 
processo de aferição, bem como o integral atendimento das obrigações do VERIFICADOR 
INDEPENDENTE, conforme escopo de sua contratação, mas não poderão interferir no 
mérito dos seus relatórios. 

 
Uma vez realizada a verificação do processo de aferição do desempenho, a 
CONCESSIONÁRIA realizará o pagamento correspondente ao ÔNUS VARIÁVEL referente 
ao trimestre vencido em até 15 (quinze) dias contados do recebimento de relatório emitido 
pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. A CONCESSIONÁRIA apresentará ao PODER 
CONCEDENTE a respectiva comprovação de pagamento, juntamente com cópia do relatório 
emitido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE contendo a nota de desempenho. 

 
O valor devido após cada apuração trimestral vigorará até a realização de nova apuração 
trimestral e a fixação de novo valor. 

 
No caso de divergências quanto ao valor do ÔNUS VARIÁVEL, qualquer das PARTES poderá 
convocar a Comissão de Mediação, em até 15 (quinze) dias da manifestação do 
VERIFICADOR INDEPENDENTE, para iniciar procedimento de mediação, de acordo com os 
termos estipulados no CONTRATO. 
No caso de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em favor da 
CONCESSIONÁRIA, fica imediatamente suspensa a obrigação de a CONCESSIONÁRIA pagar 
o montante devido ao PODER CONCEDENTE a título de ÔNUS VARIÁVEL, a partir do 
requerimento administrativo ou instauração do tribunal arbitral, nos termos do 
CONTRATO. 

 
4. Cálculo de Ônus Variável 

 
O cálculo do Ônus Variável devido mensalmente pela CONCESSIONÁRIA será feito 
trimestralmente. A percentagem obtida em cada trimestre será aplicada ao faturamento 
bruto mensal dos três meses em avaliação. Isto significa que a percentagem definida de 
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ÔNUS VARIÁVEL será aplicada uniformemente aos faturamentos brutos concernentes aos 
três meses em análise. 

 
O percentual do ÔNUS VARIÁVEL seguirá uma progressão conforme a pontuação obtida. 
Esta pontuação será o resultado do somatório dos indicadores que foram cumpridos, 
considerando os pesos atribuídos a cada um deles, cujo somatório são 100 pontos. A 
apuração de 80 pontos ou mais não implicará alteração do percentual de ÔNUS VARIÁVEL 
MÍNIMO devido pela CONCESSIONÁRIA, devendo esta pagar ao PODER CONCEDENTE o 
ÔNUS VARIÁVEL MÍNIMO da proposta econômica vencedora. Caso seja apurado 
desempenho abaixo de 80 pontos, será acrescido 1% de ÔNUS VARIÁVEL a cada 10 pontos 
que não tenham sido obtidos, no limite da variação máxima de 10% do ÔNUS VARIÁVEL 
MÍNIMO da proposta econômica vencedora. 

 
Segue abaixo a tabela para apuração do percentual de variação do ÔNUS VARIÁVEL: 

 

Ônus 
variável 

Quantidade de pontos 
obtidos 

 
1% 

Igual ou maior que 80 
pontos 

 
2% 

 
entre 70 e 79 pontos 

 
3% 

 
entre 60 e 69 pontos 

 
4% 

 
entre 50 e 59 pontos 

 
5% 

 
entre 40 e 49 pontos 

 
6% 

 
entre 30 e 39 pontos 

 
7% 

 
entre 20 e 29 pontos 

 
8% 

 
entre 10 e 19 pontos 

 
9% 

 
entre 06 e 09 pontos 

 
10% 

 
abaixo de 05 pontos 
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ANEXO VIII 
 

Diretrizes Para Contratação do Verificador Independente 
 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE constitui-se em pessoa jurídica de direito privado 
com total independência e imparcialidade face à CONCESSIONÁRIA e ao PODER 
CONCEDENTE. 

 
1.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE será aprovado pelo PODERCONCEDENTE e 
contratado, sob o regime privado, pela CONCESSIONÁRIA, a quem competirá arcar, 
integralmente, com os respectivos custos da contratação. 

 
1.3. A atuação do VERIFICADOR INDEPENDENTE terá início na fase de operação do 
CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR e perdurará até o final do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 
1.4. Considera-se VERIFICADOR INDEPENDENTE a empresa responsável por auxiliar o 
PODER CONCEDENTE na fiscalização do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 
1.5. O trabalho do VERIFICADOR INDEPENDENTE deve ser desenvolvido em parceria 
como PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, promovendo a integração das equipes 
e alinhamento em relação aos melhores práticas a serem adotadas. 

 
1.6. A contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá observar as diretrizes 
indicadas no corpo deste Anexo e no CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 
2. CONTRATAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 
2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, para prévia homologação do CONCEDENTE, 
no prazo de 90 (noventa) dias antes do início da operação do CENTRO DE COMÉRCIO 
POPULAR, ao menos 3 (três) empresas ou consórcios de empresas que reúnam as 
condições mínimasde qualificação para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

 
2.2. As empresas ou consórcios deverão atender aos seguintes requisitos: 
a) ter pelo menos 5 (cinco) anos de experiência; 
b) ter comprovadamente executado serviços de características semelhantes aos descritos 
neste item, assim entendidos como atividades de: 

1) fiscalização/verificação/auditoria; 
2) gerenciamento; 
3) supervisão; 
4) fiscalização e controle. 
b.1) As atividades deverão ser comprovadas em empreendimentos de porte 

equivalente ao CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR; 
b.2) A comprovação de que trata esta alínea se dará obrigatoriamente em no 

mínimoduas das atividades listadas. 
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c) apresentar plano de trabalho demonstrando a metodologia a ser aplicada na condução 
dos trabalhos de acompanhamento das atividades da CONCESSIONÁRIA e seus 
contratados; 

 
d) não ser controladora, controlada ou coligada da CONCESSIONÁRIA ou de seus 
acionistas; 

 
e) não estar submetida a liquidação, intervenção ou Regime de Administração Especial 
Temporária - RAET, falência ou recuperação judicial; 

 
f) não encontrar-se em cumprimento de pena de suspensão temporária de participação em 
licitação ou impedimento de contratar com a Administração; 

 
g) não ter sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
bem como não ter sido condenada, por sentença transitada em julgado, a pena de interdição 
de direitos devido à prática de crimes ambientais, conforme disciplinado no art. 10 da Lei 
n° 9.605, de 12.02.1998; 

 
h) contar com equipe técnica de especialistas de nível superior, qualificados 
profissionalmente. 

 
2.3. As propostas entregues pelas empresas pré-selecionadas serão avaliadas pelo PODER 
CONCEDENTE. A avaliação e seleção da proposta dos participantes do processo será 
realizada observando cumulativamente aos seguintes critérios: 

 
2.3.1. Atendimento aos parâmetros estabelecidos neste Anexo; 

 
2.3.2. Preço compatível com o mercado; e 

 
2.3.3. Experiência e qualificação compatível com o objeto do contrato. 

 
2.4. O PODER CONCEDENTE poderá, a seu critério e a qualquer tempo: 

 
2.4.1. Solicitar das participantes da seleção informações adicionais para ratificar ou 
complementar sua proposta; e 

 
2.4.2. Excluir da seleção empresas que possivelmente tenham interesses conflituosos com a 
prestação dos serviços, de modo a comprometer sua independência e imparcialidade. 

 
2.5. O PODER CONCEDENTE se manifestará, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, acerca da 
adequação das empresas ou consórcios de empresas apresentados pela CONCESSIONÁRIA, 
cabendo à CONCESSIONÁRIA formalizar, no prazo máximo de 30(trinta) dias antes do 
início da operação do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR, a contratação de uma entre as 
homologadas pelo PODER CONCEDENTE para atuar como VERIFICADOR 
INDEPENDENTE. 

 
2.6. Dentre os profissionais indicados para compor a equipe técnica do VERIFICADOR 
INDEPENDENTE, deverão necessariamente estar relacionados técnicos devidamente 
qualificados profissionalmente para a emissão de relatórios e laudos técnicos de aferição do 
cumprimento das diretrizes constantes deste CONTRATO, com observância das 
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normas nacionais e demais técnicas e métodos aplicáveis à operação do CENTRO DE 
COMÉRCIO POPULAR. 

 
2.7. Caso a CONCESSIONÁRIA não contrate o VERIFICADOR INDEPENDENTE 
selecionado pelo CONCEDENTE ou não atenda aos prazos estabelecidos para tanto, o 
PODER CONCEDENTE assumirá integralmente as funções do VERIFICADOR 
INDEPENDENTE ou providenciará ele próprio sua contratação, cobrando os valores 
correspondentes do montante de ONUS VARIÁVEL devido pela CONCESSIONÁRIA. 

 
2.8. O CONTRATO a ser celebrado entre a CONCESSIONÁRIA e o VERIFICADOR 
INDEPENDENTE não poderá exceder o prazo de vigência de quatro anos e, sempre que 
houver disponibilidade no mercado, deverá ser promovida a rotatividade entre a empresa 
e os profissionais a serem contratados. 

 
2.9. Em até 6 (seis) meses antes do advento da rescisão do contrato celebrado com o 
VERIFICADOR INDEPENDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá iniciar procedimento de 
seleção de novo verificador, mediante submissão das empresas selecionadas ao 
CONCEDENTE. 

 
2.11. Quando da contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a CONCESSIONÁRIA fará 
constar no contrato a obrigação de o VERIFICADOR atender integralmente ao disposto no 
CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 
3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DA SELEÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 
3.1. Não poderão ser contratadas como VERIFICADOR INDEPENDENTE as seguintes 
pessoas jurídicas e ou consócios: 

 
3.1.1. Impedidas ou suspensas de contratar com a Administração Pública; 

 
3.1.2. Cujos sócios tenham participação direta ou indireta na administração ou no quadro 
societário da CONCESSIONÁRIA; 

 
3.1.3. Que possuam contrato vigente com a CONCESSIONÁRIA, ainda que com objeto 
diverso; e 

 
3.1.4. Que, de alguma forma, possam ter sua independência e imparcialidade 
comprometidas. 

 
4. ATRIBUIÇOES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 
4.1. A fiscalização do cumprimento das obrigações CONCESSIONÁRIA durante a operação, 
manutenção e exploração econômica do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR serão 
realizadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, a quem caberá, entre outras obrigações a 
serem definidas pelo PODER CONCEDENTE quando da contratação, as seguintes: 

 
(i) realizar a Mensuração de Desempenho e o cálculo do Ônus Variável, segundo o Anexo 
VII; 

 
(ii) avaliar o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO DE CONCESSÃO; 
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(iii) realizar o cálculo dos reajustes de valores previstos no CONTRATO DE CONCESSÃO; 
 

(iv) controlar e atualizar a lista de bens reversíveis; 
 

(v) avaliar os dados técnicos e econômico-financeiros dos pedidos de revisão ordinária e 
extraordinária; 

 
(vi) analisar o cenário que originou a reivindicação frente os termos contratuais que se 
aplicam ao pleito, gerando, ao final, um parecer técnico. O parecer técnico deverá dar 
suporte à análise econômico-financeira, na qual o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá 
avaliar e dimensionar, caso exista, o impacto econômico-financeiro do pleito no projeto; 

 
(vii) recomendar os parâmetros para a recomposição econômico-financeira do contrato, ou 
para ajuste no valor do ônus variável, consolidando os resultados de suas análises em 
relatório técnico-financeiro; e 

 
(x) outras atribuições previstas no CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 
4.2. As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito das fiscalizações previstas serão 
imediatamente aplicáveis e vincularão a CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do de ampla 
defesa no âmbito do processo administrativo. 

 
4.3. A não regularização das faltas ou defeitos indicados pelo VERIFICADOR 
INDEPENDENTE, no prazo de 20 (vinte) dias, que poderá ser prorrogado mediante 
justificativa aceita pelo CONCEDENTE e sem prejuízo à continuidade e adequação da 
operação do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR, configura infração contratual e ensejará a 
lavratura de auto de infração, sujeitando a CONCESSIONÁRIA à aplicação das penalidades 
previstas no CONTRATO, sem prejuízo de eventual sanção administrativa, civil ou criminal 
por violação de preceito legal ou infra-legal aplicável. 

 
4.4. A CONCESSIONÁRIA garantirá ao PODERCONCEDENTE e ao 
VERIFICADORINDEPENDENTE acesso ininterrupto ao CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR 
e às informações necessárias para sua fiscalização. 

 
5. CONTRATO COM O VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 
5.1. A CONCESSIONÁRIA deverá, na forma estabelecida no CONTRATO DE CONCESSÃO, 
elaborar e submeter à aprovação do PODER CONCEDENTE, Minuta de Contrato a ser 
celebrado com o VERIFICADOR INDEPENDENTE, observadas as disposições específicas 
contidas no CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 
5.2. A Minuta de Contrato deverá conter, pelos menos, as seguintes disposições: 

 
5.2.1. O objeto do CONTRATO DE CONCESSÃO; 

 
5.2.2. O objeto da contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE; 

 
5.2.3. A descrição detalhada das atividades a serem desenvolvidas pelo 
VERIFICADORINDEPENDENTE; 
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5.2.4. Os relatórios a serem entregues e os respectivos prazos; 
 

5.2.5. Duração do contrato limitada a quatro anos; 
 

5.2.6. Percentual máximo de subcontratação dos serviços; 
 

5.2.7. Condições de sigilo e de propriedade das informações; 
 

5.2.8. Relacionamento com a CONTRATANTE e com o PODERCONCEDENTE. 
5.3. A Minuta de Contrato deverá prever que o VERIFICADOR INDEPENDENTE atuará com 
independência e imparcialidade. A avaliação dos serviços prestados pelo VERIFICADOR 
INDEPENDENTE por parte da CONTRATANTE se restringirá a observância dos seus 
aspectos formais, tais como apresentação em formato adequado, no prazo avençado, 
subscrito por pessoa competente, dentre outros. Eventuais discordâncias quanto ao 
conteúdo produzido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE serão dirimidas no âmbito do 
CONTRATO DE CONCESSÃO, mediante arbitragem, não ensejando a aplicação de qualquer 
penalidade contratual, nem tampouco o desqualificará à continuidade da prestação dos 
serviços. 

 
5.4. A formalização do contrato entre a CONCESSIONÁRIA e o 
VERIFICADORINDEPENDENTE e de eventuais aditivos dependerá da aprovação prévia  do 
PODER CONCEDENTE, o qual figurará como interveniente e anuente da avença. 

 
6. RELAÇÃO COM AS PARTES 

 
6.1. A fim de conferir independência técnica das análises e conteúdos produzidos pelo 
VERIFICADOR INDEPENDENTE: 

 
6.1.1. Todos os documentos, relatórios, manuais, análises e estudos produzidos pelo 
VERIFICADOR INDEPENDENTE, ainda que em versões preliminares, deverão ser 
produzidos em duas vias e entregues, concomitantemente, à CONCESSIONÁRIA e ao 
PODER CONCEDENTE. 

 
6.1.2. Para aqueles serviços em que o VERIFICADOR INDEPENDENTE atuará mediante 
demanda, tanto a CONCESSIONÁRIA, quanto o PODER CONCEDENTE poderão requerer 
formalmente sua prestação, devendo o VERIFICADOR INDEPENDENTE cientificar a outra 
parte de imediato. 

 
6.1.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE goza de total independência técnica para 
realização dos serviços ora contratados, sendo que eventuais discordâncias quanto ao 
conteúdo do seu trabalho não ensejará a aplicação de quaisquer penalidades, atrasos ou 
descontos sobre sua remuneração. 

 
6.1.4. Eventuais discordâncias em relação ao conteúdo dos produtos conferidos pelo 
VERIFICADOR INDEPENDENTE, por parte da CONCESSIONÁRIA ou do PODER 
CONCEDENTE, serão dirimidas mediante arbitragem, no âmbito do CONTRATO DE 
CONCESSÃO, observadas as disposições lá insertas. 

 
7. PRODUTOS DO VERIFICADOR INDEPENDENTE 
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7.1. O VERIFICADOR INDENDENTE deverá apresentar plano de trabalho demonstrando a 
metodologia a ser aplicada na condução dos trabalhos de acompanhamento das atividades 
da CONCESSIONÁRIA e seus contratados. 

 
7.2. Deverá apresentar relatório detalhado com os resultados dos trabalhos realizados, 
que, sempre que couber, conterá as seguintes informações: 

 
7.2.1. Confrontação dos resultados apurados com aqueles produzidos pela 
CONCESSIONÁRIA e apontamento de possíveis causas para as divergências; 

 
7.2.2. Fontes das informações e dados utilizados no relatório; 

 
7.2.3. Memórias de cálculo; 

 
7.2.4. Indicação de procedimentos para melhorar o acompanhamento e a fiscalização do 
CONTRATO DE CONCESSÃO; 

 
7.2.5. Indicação de falhas porventura cometidas pela CONCESSIONÁRIA; 

 
7.2.6. Nome da empresa e equipe técnica responsável pela confecção do relatório; e 

 
7.2.7. Outras informações que entender relevantes. 

 
7.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE apresentará ao PODERCONCEDENTE relatório 
trimestral do andamento dos trabalhos de operação e cumprimento dos indicadores de 
desempenho, devendo também, a qualquer tempo, fazer comunicações ou relatórios 
extraordinários referentes a quaisquer eventos relevantes. 

 
7.4. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá realizar reuniões semestrais de 
acompanhamento e controle com o PODERCONCEDENTE, registrando em ata as 
providências a serem adotadas no sentido de assegurar o cumprimento das exigências e 
prazos do CONTRATO DE CONCESSÃO, devendo a CONCESSIONÁRIA ser notificada com 
10 (dez) dias de antecedência para comparecer à reunião. 
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ANEXO IX 
 

Cadastro Municipal de Ambulantes 
 

Elaborado pela Secretaria Municipal XXXX do Município de São Luís, totalizando XXX ambulantes 

cadastrados no período de XXX de XXXX a julho XXXX. 

 
ATIVIDADE QUANTIDADE % 
Lanche   

CD/DVD   

Variedades   

Acessórios   

Manutenção e Venda de Relógios   

Óculos   

Bijuteria   

Sacolas, Mochilas e Bolsas   

Confecções   

Chaves e Carimbos   

Box/Artesanatos   

Brinquedos   

Calçados   

Fotos   

Flores   

Ourives   

Cosméticos   

Papelaria – material escolar   

Xerox   

Ferragens   

Som   

Caldo de Cana   

Barraca móvel   

Telas   

TOTAL   
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ANEXO X 

 
 
 
 
 
 

Estudo de viabilidade econômico-financeira - parte I 

Modelo econômico-financeiro ajustado - parte II 
(versão em Excel) 


