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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Este documento tem como finalidade determinar as obrigações da CONCESSIONÁRIA relacionadas à prestação 

dos SERVIÇOS que constituem o objeto do CONTRATO, no que se refere tanto às obrigações de caráter geral, como 

aos requisitos mínimos para a revitalização, modernização, manutenção e operação do KARTÓDROMO AYRTON 

SENNA. Este documento é dividido em duas partes, sendo a primeira relativa às características construtivas e ao 

detalhamento de obras e a segunda referente à prestação de serviços, manutenção e operação do KARTÓDROMO 

AYRTON SENNA. 

 

2. OBRIGAÇÕES DE CARÁTER GERAL 

 

2.1. Sem prejuízo das disposições integrantes das cláusulas e ANEXOS ao CONTRATO, e em cumprimento às suas 

obrigações contratuais, incluindo as decorrentes da lei e de normas regulamentares, são obrigações da 

CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo da CONCESSÃO: 

 

2.1.1. Manter atualizadas a qualificação técnica e as licenças junto aos órgãos responsáveis; 

 

2.1.2. Cumprir com as condições descritas na PARTE II do CADERNO DE ENCARGOS e demais documentos 

deste EDITAL; 

 

2.1.3. Desenvolver, com vistas à execução dos serviços, práticas e modelos de gestão, conforme as normas e 

padrões internacionais de forma a assegurar que as necessidades de todos os USUÁRIOS estejam compreendidas, 

aceitas e atendidas, fornecendo serviços e produtos de forma consistente e com alto nível de qualidade; 

 

2.1.4. Facilitar e disponibilizar acesso às informações e documentações pertinentes na hipótese de processos de 

auditoria ou verificação, ou quaisquer processos de fiscalização conduzidos pelo PODER CONCEDENTE ou terceiro 

por ele autorizado; 

 

2.1.5. Ter as demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na Comissão de Valores 

Mobiliários; 

 

2.1.6. Criar sítio eletrônico sobre o KARTÓDROMO AYRTON SENNA com informações e fotos sobre os 

equipamentos incluindo, ao menos, as características técnicas e dados para contato; 
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2.1.7. Publicar as demonstrações financeiras anuais em jornais de grande circulação nacional e no Diário Oficial 

do Distrito Federal, bem como manter atualizado sítio eletrônico contendo tais informações e outras de caráter geral 

que possam ser de interesse dos usuários e da sociedade; 

 

2.1.8. Entregar ao PODER CONCEDENTE e publicar, nos termos da lei, até o dia 30 de abril de cada ano, as 

demonstrações financeiras, auditadas por empresa de auditoria independente, devidamente cadastrada na 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e manter os registros contábeis de todas as operações em conformidade 

com as  normas aplicáveis às companhias abertas, nos termos da Lei Federal n.º 6.404/76, tal como alterada, 

especialmente pela Lei Federal n.º 11.638/07, e com a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM; 

 

2.1.9. Apresentar ao PODER CONCEDENTE, semestralmente, até o final do mês subsequente ao do encerramento 

do semestre referenciado, suas demonstrações contábeis, acompanhadas de relatório que deverão contemplar, sem 

prejuízo de outras, as seguintes informações: 

 

2.1.9.1. Transações entre a CONCESSIONÁRIA e suas partes relacionadas; 

 

2.1.9.2. Pagamentos feitos pela CONCESSIONÁRIA a terceiros por ela contratados; 

 

2.1.9.3. Relatório sobre a arrecadação das receitas da CONCESSIONÁRIA por tipo de receita; 

 

2.1.9.4. Depreciação e amortização dos ativos da CONCESSIONÁRIA e dos BENS REVERSÍVEIS; 

 

2.1.9.5. Provisão para contingências (civis, trabalhistas, fiscais, ambientais ou administrativas); 

 

2.1.9.6. Relatório da administração; e 

 

2.1.9.7. Declaração da CONCESSIONÁRIA contendo o valor do capital social integralizado, a indicação dos sócios e 

as alterações na composição societária; 

 

2.1.10. Apresentar previamente ao PODER CONCEDENTE os projetos de implantação relativos aos serviços 

apresentados neste ANEXO; 

 

2.1.11. Consultar e obter expressa autorização do PODER CONCEDENTE para, no decorrer da CONCESSÃO, 

realizar qualquer modificação ou inclusão de obras e/ou serviços constante do escopo da CONCESSÃO para além 

daquelas exigidas no EDITAL e ANEXOS; 
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2.1.12. Disponibilizar empregados devidamente registrados em carteira de trabalho, em quantidade necessária para 

a prestação dos serviços; 

 

2.1.13. Disponibilizar mão de obra previamente treinada para a função, promovendo, periodicamente e às suas 

expensas, treinamentos gerais e específicos de toda a equipe de trabalho com registro de evidências e apresentação 

de cronograma anual, necessários a garantir a execução dos trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados; 

 

2.1.14. Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus empregados, prestadores 

de serviços ou subcontratados, sem repasse de qualquer ônus ao PODER CONCEDENTE, para que não haja 

interrupção dos serviços prestados; 

 

2.1.15. Assumir total e exclusiva responsabilidade por qualquer ônus ou encargos relacionados com seus 

empregados, prestadores de serviços ou subcontratados na prestação dos serviços objeto do CONTRATO DE 

CONCESSÃO, sejam eles decorrentes da legislação trabalhista, social, previdenciária e/ou ambiental, incluídas as 

indenizações por acidentes, moléstias ou outras de natureza profissional e/ou ocupacional; 

 

2.1.16. Cumprir determinações legais quanto à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do 

trabalho, quanto aos seus empregados, prestadores de serviços ou subcontratados; 

 

2.1.17. Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamentos de benefícios e encargos; 

 

2.1.18. Otimizar a gestão de seus recursos - humanos e materiais - com vistas ao aprimoramento e manutenção da 

qualidade dos serviços e à satisfação do PODER CONCEDENTE; 

 

2.1.19. Adquirir e dispor de todos os materiais, equipamentos, acessórios e recursos humanos necessários à perfeita 

operação dos serviços; 

 

2.1.20. Realizar os investimentos obrigatórios e executar os serviços, satisfazendo as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, atualidade, generalidade, conforto, higiene e cortesia; 

 

2.1.21. Manter, em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, às suas expensas, os bens 

necessários à prestação dos serviços que integram a CONCESSÃO, durante a vigência do CONTRATO; 
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2.1.22. Manter estrutura suficiente e adequada para atendimento aos clientes, observadas as disposições legais 

pertinentes ao setor; 

 

2.1.23. Manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho e planos de contingência para situações 

emergenciais, tais como: falta d’água, energia elétrica, gás, quebra de equipamentos, greves e outros, assegurando 

a manutenção dos serviços objeto do CONTRATO de CONCESSÃO; 

 

2.1.24. Elaborar e implantar esquemas de atendimento a situações de emergência que envolvam os usuários do 

KARTÓDROMO AYRTON SENNA, observando-se todos os normativos pertinentes ao setor, mantendo disponíveis, 

para tanto, recursos humanos e materiais; 

 

2.1.25. Arcar com todos os impressos e formulários, despesas de energia elétrica, água, gás e telefone utilizados na 

execução dos serviços objeto do CONTRATO de CONCESSÃO; 

 

2.1.26. Cumprir os critérios, os Indicadores de Desempenho e os parâmetros de qualidade na prestação dos serviços 

que constam do CONTRATO e seus ANEXOS; 

 

2.1.27. Receber, apurar, comunicar ao PODER CONCEDENTE e auxiliar na resolução de queixas e reclamações dos 

usuários; 

 

2.1.28. Responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros por todos os atos e eventos de sua competência, 

especialmente por eventuais desídias e faltas, quanto a obrigações decorrentes da CONCESSÃO; 

 

2.1.29. Ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de determinações judiciais de 

qualquer espécie para satisfação de obrigações originalmente imputáveis à CONCESSIONÁRIA, inclusive 

reclamações trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados à CONCESSIONÁRIA, bem como a 

danos a clientes e órgãos de controle e fiscalização. A responsabilidade da CONCESSIONÁRIA perdurará mesmo 

depois de encerrado o CONTRATO, podendo o PODER CONCEDENTE buscar este ressarcimento junto aos sócios 

da CONCESSIONÁRIA, na forma da legislação societária, no caso de extinção da pessoa jurídica; 

 

2.1.30. Cumprir a legislação ambiental e regulamentação aplicável, no âmbito federal e distrital; 

 

2.1.31. Atualizar anualmente e apresentar ao PODER CONCEDENTE o inventário e o registro dos bens vinculados à 

presente CONCESSÃO; 
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2.1.32. Dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE das condições de financiamento, caso ocorra, e dos 

instrumentos jurídicos que assegurem a execução do objeto da CONCESSÃO; 

 

2.1.33. Dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE das alterações das condições de financiamento referidas no 

item anterior, assim como da contratação de qualquer novo financiamento ou dívida; 

 

2.1.34. Manter o PODER CONCEDENTE informado sobre toda e qualquer ocorrência em desconformidade com a 

operação adequada do KARTÓDROMO AYRTON SENNA, assim considerado o não atendimento do SISTEMA DE 

MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO ou eventual descumprimento de norma legal e/ou regulamentar; 

 

2.1.35. Executar os investimentos obrigatórios e serviços nos termos deste ANEXO; 

 

2.1.36. Executar todos os serviços, controles e atividades relativos ao presente CONTRATO, com zelo e diligência, 

utilizando a melhor técnica aplicável a cada uma das tarefas desempenhadas; 

 

2.1.37. Assegurar a adequada prestação dos serviços, conforme definido no art. 6º da Lei Federal n.º 8.987/95, 

valendo-se de todos os meios e recursos à sua disposição, incluindo, mas não se limitando, a todos os investimentos 

obrigatórios necessários para a manutenção dos níveis de serviço, independentemente das oscilações de demanda, 

na forma como previsto no SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E CADERNO DE ENCARGOS; 

 

2.1.38. Quando citada ou intimada de qualquer ação judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em 

responsabilidade do PODER CONCEDENTE informar, imediatamente, ao PODER CONCEDENTE, inclusive dos 

termos e prazos processuais, bem como envidar os melhores esforços na defesa dos interesses comuns, praticando 

todos os atos processuais cabíveis com esse objetivo. Fica facultado ao PODER CONCEDENTE valer-se de qualquer 

instrumento processual de intervenção de terceiros; 

 

2.1.39. Elaborar, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, um plano emergencial de comunicação para as 

hipóteses em que ocorra qualquer evento que possa prejudicar os serviços e/ou os usuários; e 

 

3. OBRIGAÇÕES RELATIVAS À FISCALIZAÇÃO 

 

3.1. Para efeito de fiscalização, a CONCESSIONÁRIA fica obrigada a: 

 

3.1.1. Prestar informações e esclarecimentos requisitados pelo PODER CONCEDENTE,  garantindo-lhe o acesso, a 

qualquer tempo, a todas as dependências do KARTÓDROMO AYRTON SENNA; 
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3.1.2. Esclarecer e buscar sanar as reclamações, exigências ou observações feitas pelo PODER CONCEDENTE, 

conforme os prazos fixados em cada caso; 

 

3.1.3. Fornecer ao PODER CONCEDENTE todos e quaisquer documentos e informações pertinentes à 

CONCESSÃO, facultando-os à fiscalização e à realização de auditorias; e 

 

3.1.4. Disponibilizar ao PODER CONCEDENTE as informações por meio eletrônico acessível remotamente.  

 

3.2. Para exercer completa fiscalização sobre a CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE terá amplos 

poderes, inclusive para: 

 

3.2.1. Exigir da CONCESSIONÁRIA a estrita obediência às especificações e normas contratuais, restando 

franqueado ao PODER CONCEDENTE, na hipótese em que se verificar o descumprimento de tais obrigações, 

proceder à correção da situação, diretamente ou por meio de terceiros, inclusive com a possibilidade de ocupação 

provisória dos bens, instalações, equipamentos, material e pessoal da CONCESSIONÁRIA, podendo valer-se da 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO para o ressarcimento dos custos e despesas envolvidos; e 

 

3.2.2. Rejeitar ou sustar qualquer serviço em execução, que ponha em risco a segurança dos usuários, a ordem 

pública e bens de terceiros.

 

3.3. O PODER CONCEDENTE registrará e processará as ocorrências apuradas pela fiscalização, notificando a 

CONCESSIONÁRIA para regularização, sem prejuízo da eventual aplicação das penalidades previstas no 

CONTRATO. 

 

3.4. O PODER CONCEDENTE p o d e rá  fazer contatos com qualquer órgão de comunicação da CONCESSIONÁRIA 

para averiguação do andamento ou solução de competições e eventos específicos. 

 

- PARTE I - 

 

4. DIRETRIZES PARA OS INVESTIMENTOS, CONSTRUÇÕES NO KARTÓDROMO AYRTON SENNA E 

RECEBIMENTO DAS OBRAS 

 

4.1. Será exigido da CONCESSIONÁRIA, como investimentos obrigatórios: 
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4.1.1. Realizar todas as obras constantes do Caderno Técnico – Anexo I do EDITAL do KARTÓDROMO AYRTON 

SENNA (doravante OBRAS); e 

 

4.1.2. A construção do Centro de Convivência do Idoso, conforme projeto de arquitetura constante do caderno 

técnico, edificação fora da área de concessão, bem como a manutenção predial durante todo o período de concessão. 

 

4.1.3. A partir do início das obras constantes do Caderno Técnico – Anexo I e até a finalização das intervenções no 

KARTÓDROMO AYRTON SENNA, a CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar  250m² distribuídos em diversos 

containers alocados no kartódromo do Autódromo Internacional Nelson Piquet em Brasília-DF, que serão destinados 

aos profissionais cadastrados que trabalham no KARTÓDROMO AYRTON SENNA. 

 

4.1.3.1. A CONCESSIONÁRIA poderá abater da outorga a ser paga ao PODER CONCEDENTE o investimento 

realizado na alocação dos containers, cujo o valor será aprovado pelo PODER CONCEDENTE anteriormente às 

instalações. 

 

4.2. A conclusão das obras referentes aos investimentos obrigatórios deverá ocorrer em até 36 (trinta e seis) meses, 

incluído nesse prazo a obtenção de todas as licenças e autorizações necessárias. A CONCESSIONÁRIA terá um 

prazo de 120 (centos e vinte) dias após a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO para apresentar documentos 

e projetos necessários para obtenção de todas as licenças e autorizações. Caso ocorra algum imprevisto que justifique 

a prorrogação dos prazos acima, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, de comum acordo, poderão 

prorrogá-los. 

 

4.3. Ao final do período de CONCESSÃO, todos os bens, serão revertidos ao PODER CONCEDENTE, conforme 

descrito no CONTRATO. 

 

4.4 Diretrizes gerais para obras no KARTÓDROMO AYRTON SENNA: 

 

4.4.1 Convivência com o entorno: 

 

4.4.1.1. Os investimentos e obras deverão ser planejados de forma a ocasionar o mínimo de interferência ao entorno 

e à vizinhança; e 

 

4.4.1.2. Os investimentos e obras deverão permitir a integração entre todo o CENTRO ADMINISTRATIVO 

VIVENCIAL E ESPORTIVO - CAVE. 

 

4.5. Sustentabilidade Ambiental: 
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4.5.1. Os INVESTIMENTOS deverão sempre valorizar os conceitos de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.  

 

4.5.2 A CONCESSIONÁRIA deverá adotar soluções tecnológicas que possam reduzir o consumo de energia elétrica 

e água, além de implantar solução para manejo, descarte e tratamento de resíduos gerados, respeitando a 

legislação vigente. A CONCESSIONÁRIA deverá observar, em especial, os resíduos provenientes de serviços de 

alimentação, como gordura e os resíduos provenientes da operação do EQUIPAMENTO, tais como: óleos, graxas, 

combustíveis e lubrificantes. 

 

4.5.3 A CONCESSIONÁRIA deverá promover a instalação de células fotovoltaicas em setores do KARTÓDROMO 

AYRTON SENNA, como coberturas das instalações, ou áreas de estacionamento ou áreas em solo não ocupadas 

pelo projeto, a fim de garantir melhor eficiência energética ao equipamento, bem como reduzir a emissão de gases de 

efeito estufa. 

 

- PARTE II - 

 

5. OBRIGAÇÕES RELATIVAS À MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO KARTÓDROMO AYRTON SENNA 

 

5.1. A CONCESSIONÁRIA deverá man te r  e  ope ra r  o  KARTÓDROMO AYRTON SENNA , v i sando o  

pleno funcionamento do equipamento. A CONCESSIONÁRIA deverá explorar comercialmente os espaços sob sua 

gestão incluindo a realização de competições, eventos, entretenimento, locações, alimentação, publicidade e 

merchandising, de escopo e porte diversos. 

 

5.2. Diretrizes relativas à manutenção: 

 

5.2.1. A manutenção compreende o conjunto de intervenções físicas programadas que a CONCESSIONÁRIA deverá 

realizar com o objetivo de recompor e aprimorar as características técnicas e operacionais do KARTÓDROMO 

AYRTON SENNA dentro de padrões estabelecidos neste CADERNO DE ENGARGOS, ou, ainda, prevenir para que 

não sejam alcançados níveis indesejados, podendo envolver ações de reabilitação ou restauração; 

 

5.2.2. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, até a data de assinatura do contrato, o PLANO DE MANUTENÇÃO 

que representa o planejamento da manutenção global do KARTÓDROMO AYRTON SENNA com objetivo de garantir 

o bom funcionamento e a segurança; 
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5.2.3. O PLANO DE MANUTENÇÃO deve apresentar o planejamento para os serviços de rotina e preventivos de 

manutenção de todos os elementos constituintes do KARTÓDROMO AYRTON SENNA, assim como investimentos e 

reparos necessários, apresentando um cronograma anual, que deve ser revisto ao final de cada período; 

 

5.2.4. Fica facultado ao PODER CONCEDENTE o acompanhamento das atividades de manutenção para efeito de 

fiscalização do cumprimento do PLANO DE MANUTENÇÃO; 

 

5.2.5. O PLANO DE MANUTENÇÃO deverá considerar os parâmetros descritos a seguir, o que não exime o 

CONCESSIONÁRIO de adotar demais legislações e regulamentações cabíveis; 

 

5.2.6. Edificações: 

 

5.2.6.1. Toda a estrutura e edificações deverão seguir as normas da ABNT:NBR 6118/2003 (Estrutura de 

concreto) e ABNT:NBR 8800/2008 (Estrutura de Aço); e demais normas ABNT e regulamentações referente às 

futuras estruturas do KARTÓDROMO AYRTON SENNA; 

 

5.2.6.2.  Seguir as normas relativas à acessibilidade, em especial e ABNT 9050/2015, implantando todos os quesitos 

de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos em todo KARTÓDROMO AYRTON 

SENNA, como também, manter a sua devida funcionalidade durante todo o período da concessão; e 

 

5.2.6.3. Elaboração e implementação de manutenção predial civil preventiva e corretiva, conservação, limpeza 

especializada, reparo e manutenção de facilidades, ambientes, paredes, pisos, caixilhos, forros, portas e outros. Esse 

plano deverá ser revisto semestralmente, sendo que os ajustes deverão ser feitos quando necessário; 

 

5.2.7. Pista de Competição: 

 

5.2.7.1. Manter em perfeito estado de uso e segurança;  

 

5.2.8. Energia, iluminação e instalações elétricas: 

 

5.2.8.1 Elaborar e implementar programas específicos com vistas ao aumento da eficiência energética do 

KARTÓDROMO AYRTON SENNA 

 

5.2.8.2. Realizar t es tes  de carga do sistema elétrico, e, se for o caso, manutenções periódicas nos aparelhos e 

equipamentos elétricos; 
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5.2.8.3. Garantir que a iluminação esteja 100% em funcionamento; 

 

5.2.8.4. Seguir as normas da ABNT 5410/2015 e demais pertinentes; e 

 

5.2.8.5. Elaborar e implementar um plano para operação, limpeza especializada, conservação, reparo e manutenção 

dos sistemas elétricos de alta, média e baixa tensão, de modo a assegurar um fornecimento contínuo de energia 

elétrica livre de distúrbios de tensão; 

 

5.2.9. Instalações de água, esgoto e drenagem: 

 

5.2.9.1. Elaborar e implementar programas específicos com vistas ao aumento da eficiência na utilização de água 

e/ou reutilização de águas servidas; e 

 

5.2.9.2. Seguir as normas ABNT:NBR 5626 (água fria) e NBR 8160 (Esgoto e demais pertinentes ao assunto); 

 

5.2.10. Sistema de detecção, prevenção e combate a incêndio: 

 

5.2.10.1. É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a observação da legislação vigente quanto à segurança e 

proteção contra incêndio, atendendo às normas quanto aos sistemas, equipamentos e treinamentos necessários. 

 

5.2.10.2. Elaborar e implementar plano de manutenção preventiva e corretiva e verificação mensal do adequado 

funcionamento do sistema; 

 

5.2.10.3. Executar as políticas de prevenção e combate a incêndio, formuladas com auxílio dos órgãos 

competentes; e 

 

5.2.10.4. Aplicar todas as normas ABNT referente a esse assunto; 

 

5.2.11. Áreas verdes (paisagismo e jardinagem): 

 

5.2.11.1. Elaborar e implantar projetos de paisagismo, levando em consideração os projetos do KARTÓDROMO 

AYRTON SENNA, relevo, solo, áreas de preservação, clima, vegetação, circulação, etc.; e 

 

5.2.11.2. Implementar plano de manutenção de todas as áreas verdes internas do KARTÓDROMO AYRTON SENNA 

em um estado de conservação adequado; 
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5.2.12. Plano de Ação Corretiva: 

 

5.2.12.1. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar um Plano de Ação Corretiva em periodicidade anual para sanar as 

falhas que possam comprometer as operações normais dos equipamentos vinculados à CONCESSÃO, gerando 

interrupções indesejáveis nos serviços, ou funcionamento abaixo dos padrões estabelecidos; e 

 

5.2.12.2. O Plano de Ação deverá conter os prazos previstos para a solução das falhas de acordo com sua natureza, 

devendo ser previstos prazos mais curtos para situações de maior prejuízo à funcionalidade dos equipamentos. 

 

6. OBRIGACOES RELATIVAS À GESTÃO COMERCIAL E OPERACIONAL DO KARTÓDROMO AYRTON SENNA 

 

6.1. A operação do KARTÓDROMO AYRTON SENNA deverá ser planejada de modo a explorar ao máximo a 

funcionalidade dos espaços, de forma eficaz e eficiente para, dessa forma, melhorar a atratividade, taxa de ocupação 

e rentabilidade. 

 

6.2. A CONCESSIONÁRIA deverá utilizar os espaços do KARTÓDROMO AYRTON SENNA de forma integrada e 

harmônica para exploração das seguintes atividades: 

 

a. competições de kart de âmbito internacional, nacional e regional; 

b. locação e venda de kart; 

c. entretenimento; 

d. eventos; 

e. lojas comerciais voltadas a prática do kartismo; 

f. oficinas de preparação; 

g. espaços de alimentação e lazer; 

h. publicidade e merchandising 

 

6.3. Plano operacional: 

 

6.3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar um PLANO OPERACIONAL considerando as atividades a serem 

praticadas de acordo com as definições do PODER CONCEDENTE descritas neste CADERNO DE ENCARGOS e 

considerando o SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO. O PLANO OPERACIONAL deverá ser entregue 

anualmente; 

 

6.3.2. O PLANO OPERACIONAL deverá descrever a operação do equipamento contendo, no mínimo, informações 

sobre o horário de funcionamento, atividades desenvolvidas e quantidades de funcionários envolvidos em cada 
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atividade. Devem ser descritas as atividades principais de cada equipamento, bem como as atividades necessárias 

ao seu pleno funcionamento, como segurança e limpeza, entre outras; 

 

6.3.3. O PLANO OPERACIONAL deverá considerar uma operação que englobe no mínimo os encargos e diretrizes 

descritas neste EDITAL e ANEXOS e com destaque para este CADERNO DE ENCARGOS; 

 

6.3.4. O PLANO OPERACIONAL do KARTÓDROMO AYRTON SENNA deverá ser aprovado pelo PODER 

CONCEDENTE antes da autorização para sua operação; e 

 

6.3.5. O PLANO OPERACIONAL deverá ser revisado, se necessário, semestralmente pela CONCESSIONÁRIA 

durante o período de concessão, devendo cada revisão ser submetida à do PODER CONCEDENTE; 

 

6.4. Escopo dos serviços prestados: 

 

6.4.1. A CONCESSIONÁRIA deverá prestar todos os serviços necessários ao pleno funcionamento do 

KARTÓDROMO AYRTON SENNA atendendo às diretrizes e obrigações do EDITAL e ANEXOS; 

 

6.4.2. O escopo d o s  serviços descritos neste item bem como as demais seções deste ANEXO deverá servir 

como referências mínimas e básicas para operação do EQUIPAMENTO. A CONCESSIONÁRIA deverá propor escopo 

de serviços em quantidade e qualidade superiores às descritas nesta seção, buscando referência em experiências 

próprias e de terceiros em excelência operacional; 

 

6.4.3. O escopo de serviços oferecidos pela CONCESSIONÁRIA deve ser detalhado no PLANO OPERACIONAL 

em capítulo relacionado ao planejamento das atividades e rotinas relativas aos itens listados abaixo, e demais que 

considerar relevante à operação do KARTÓDROMO AYRTON SENNA; 

 

6.4.4. Pista de Competição: 

 

6.4.4.1. Verificação diária das amarrações e se necessário a manutenção dos pneus de proteção sempre visando a 

segurança; 

 

6.4.4.2. Pintura das zebras duas vezes por ano; 

 

6.4.4.3. Pintura da marcação da pista a cada dois anos; 
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6.4.4.4. Limpeza dos canais da rede de drenagem duas vezes por ano. 

 

6.4.4.5. Corte e manutenção da grama quatro vezes por ano 

 

6.4.4.6. Substituição, sempre que necessário dos refletores LED de iluminação da pista de competição. 

 

6.4.4.7. Restauração e recapeamento integral da pista a cada quinze anos.  

 

6.4.5. Serviço de limpeza Interna: 

6.4.5.1. O objetivo da limpeza é manter o KARTÓDROMO AYRTON SENNA, em todos seus componentes livres de 

quaisquer elementos que possam ser caracterizados como lixo ou escória; 

 

6.4.5.2. Deverá haver dois tipos de limpeza: rotineira ou emergencial. A limpeza rotineira consistirá nos serviços de 

varredura e de limpeza e desobstrução dos dispositivos de drenagem; 

 

6.4.5.3. A limpeza emergencial será acionada sempre que se verificar sua necessidade imediata, especialmente 

quando houver detritos/cargas caídas ou derramadas. Neste último caso, uma equipe deverá ser disponibilizada 

prontamente, e suas ações deverão ser planejadas para a máxima eficácia de atendimento; 

 

6.4.5.4. A limpeza rotineira consiste em: 

 

● Limpeza e higienização diária realizada ao menos 1 (uma) vez ao dia, com varrição das áreas de circulação, 

pisos, limpeza com pano/flanela de mobiliário, equipamentos, áreas de administração e qualquer outra área com 

circulação diária de pessoas, sendo usuários, visitantes ou funcionários; 

 

● Limpeza e higienização realizada ao menos 1 (uma) vez a cada 30 (trinta) dias de azulejos, paredes, tetos, 

portas e vidros; 

 

● Limpeza e higienização realizada ao menos 1 (uma) vez a cada 3 (três) meses dos equipamentos 

obrigatórios, incluindo limpeza dos letreiros e sinalizações; 

 

● Limpeza e higienização diária de banheiros e vestiários, que deve incluir a lavagem e higienização de 

banheiros, pias, piso e janela. Deverá ser realizada o mínimo de 2 (dois) turnos de limpeza para banheiros e vestiários 

de uso de funcionários e visitantes. Todos os banheiros e vestiários deverão ter recolhimento de lixo em quantidade 
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mínima necessária para manter o asseio das cabines e banheiros e evitar o mau cheiro. Devem ser disponibilizados 

para todas as cabines e pias dispensador para sabonete líquido, papel higiênico e papel toalha; 

 

● Limpeza mínima mensal de dispositivos de iluminação e domes de câmeras; 

 

● Varrição e manutenção diária das áreas internas do KARTÓDROMO AYRTON SENNA, incluindo poda e 

manutenção das áreas verdes; 

 

● Disponibilização de lixeiras de coleta seletiva para atendimento de usuários dos equipamentos obrigatórios e 

destinação correta dos resíduos; 

 

● Coleta e destinação de resíduos de acordo com a legislação vigente; e 

 

● Limpeza mínima trimestral de caixas d’água e cisternas; 

 

6.4.6 Gestão de resíduos: 

 

6.4.6.1. É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a correta coleta, remoção e tratamento de lixo e entulhos. A 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar plano de coleta, remoção e tratamento de lixo e entulhos, observando as 

melhores práticas de proteção do meio ambiente; 

 

6.4.6.2. O acondicionamento, armazenamento, a coleta, o transporte, a reciclagem, o tratamento e a remoção do lixo 

deverão ser feitos de modo a mitigar os riscos ambientais, ocupacionais e a proliferação de vetores e pragas; 

 

6.4.6.3. Deverão ser cumpridas as normas de segurança no tocante à manipulação, armazenagem e transporte de 

produtos, substâncias, materiais e resíduos perigosos ou tóxicos; 

 

6.4.6.4. Deverá ser observada a gestão integrada dos resíduos sólidos que deve inserir em seu contexto um 

programa de Coleta Seletiva como forma de minimização de impactos ambientais; e 

 

6.4.6.5. Deverá ser promovida a organização de um sistema de coleta eficiente minimizando o problema da deposição 

clandestina, estimulando dessa forma a sua deposição em local regular e estabelecidos pela Administração do Guará; 

 

6.4.7. Controle de pragas: 
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6.4.7.1. Deverá ser executado programa de controle de pragas sinantrópicas, controle de cupins, desratização, 

desinsetização e controle de endemias; e 

 

6.4.7.2. A CONCESSIONARIA deverá obter certificado de controle de pragas e renovar com periodicidade indicada 

pela regulamentação; 

 

6.4.8. Sanitários e Vestiários: 

 

6.4.8.1. O KARTÓDROMO AYRTON SENNA deverá ter sanitários e vestiários em quantidade suficiente para 

atendimento dos usuários. Os materiais utilizados devem ter qualidades e /ou funcionalidades mínimas, conforme 

descrito a seguir: 

 

● Bacias com caixa acoplada e sistema de descarga com opção de duplo fluxo; 

 

● Torneiras com sensores ou temporizadores para interrupção do fluxo de água em inox; 

 

● Lavatórios em bancadas (embutidos, ou de semi-encaixe ou sobrepostos); 

 

● Barras de apoio para portadores de necessidades especiais (NBR 9050); e 

 

● Sistema de exaustão (caso não haja aberturas suficientes para renovação de ar); 

 

6.4.9. Segurança: 

 

6.4.9.1. Contratar equipe especializada em segurança patrimonial, visando também à segurança dos funcionários, 

usuários e equipamentos; 

 

6.4.9.2. Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro dos equipamentos 

facilitando, no possível, a sua atuação; e 

 

6.4.9.3. Instalar e operar sistema de captação, registro e transmissão de imagens com o uso de câmeras de 

monitoramento, sistema de gravação e armazenamento de imagens, que deverão ser armazenadas e disponíveis ao 

PODER CONCEDENTE pelo período mínimo de 30 (trinta) dias; 

 

6.4.10. Eletricidade, água e esgoto: 
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6.4.10.1. Todas as subdivisões das áreas locáveis do KARTÓDROMO AYRTON SENNA, incluindo as áreas a 

serem construídas (investimentos obrigatórios), deverão ter fornecimento de eletricidade e água independentes, além 

de medidores de eletricidade, água e esgoto (quando houver) independentes por subdivisão de área locável. As 

instalações elétricas deverão contar com um controle de potência de luz e tensão elétrica de 110 V, 220 V e trifásica; 

 

6.4.10.2. A CONCESSIONÁRIA poderá disponibilizar parte da energia elétrica firme aos equipamentos obrigatórios 

e facultativos por geração própria de energia elétrica através de energias alternativas, como células fotovoltaicas, ou 

gás natural, podendo sua operação ser terceirizada. A demanda energética poderá ser suprida em seu todo ou parte, 

assim como a energia consumida poderá ser gerada também em todo ou parte do dia (nos horários de ponta, 

por exemplo). A geração própria de energia deverá ser de baixa emissão de poluentes, baixo ruído e seguir a 

legislação em vigor do assunto; e 

 

6.4.11. Telefonia, internet e cabeamento: 

 

6.4.11.1. O KARTÓDROMO AYRTON SENNA deverá ter aparelhos instalados para oferecer os serviços de internet 

e telefonia. O serviço de telefonia deverá ser integrado e ser instalado,  no  mínimo, nas áreas administrativas e áreas 

multiuso do KARTÓDROMO AYRTON SENNA; e 

 

6.4.11.2. O cabeamento estruturado do KARTÓDROMO AYRTON SENNA deverá seguir normas ABNT em todas 

as áreas construídas; 

 

6.4.12. Sistema de Sonorização 

 

6.4.12.1. Deverá ser interligado a uma central de comando para atender toda área do KARTÓDROMO AYRTON 

SENNA, com a finalidade de comunicação com público e com os funcionários para melhor logística e segurança da 

operação. 

 

6.4.13. Gestão de estacionamentos e controle do tráfego. 

 

6.4.13.1. Provisão dos serviços necessários para assegurar a operação eficiente das áreas de estacionamento de 

modo a garantir um tráfego fluido e seguro de veículos e a gestão de todos os espaços de estacionamento; e 

 

6.4.13.2. Provisão de um ambiente seguro para a utilização dos estacionamentos pelos usuários, os seus veículos e 

pertences, e o patrimônio público; 
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6.4.14. Serviços de montagem e desmontagem de espaços especiais para competições e eventos: 

 

6.4.14.1. Na relação com o usuário final dos espaços para eventos, a CONCESSIONÁRIA deve estabelecer 

,contratualmente, procedimento operacional padronizado, limites de responsabilidades de cada uma das partes, como 

também, definir as condições para: Sinalização interna; Carga e descarga; Acesso de pessoal; Acesso de veículos; 

Equipamentos especiais; Embargo à montagem; Danos causados às instalações; Materiais remanescentes; Consumo 

de energia, água e outras facilidades; e Vistorias de entrega e devolução das áreas; 

 

6.4.15. Áreas destinadas a serviços de alimentação: 

 

6.4.15.1. Quanto às áreas de alimentação, a CONCESSIONÁRIA deverá executar a operação e manutenção; 

 

6.4.15.2. A CONCESSIONARIA deverá ser responsável por fornecer água potável com o devido controle de sua 

qualidade; e 

 

6.4.15.3. A CONCESSIONÁRIA deverá estar em conformidade com todas as normas, regras e políticas dos órgãos 

competentes, em especial com as normas expedidas pelas autoridades sanitárias; 

 

6.4.16. Atendimento comercial: 

 

6.4.16.1. Disponibilidade de funcionários treinados (recepcionista, gerente, entre outros) para atendimento ao público 

e apresentação do KARTÓDROMO AYRTON SENNA.  

 

6.4.17. Atendimento ambulatorial: 

 

6.4.17.1. Disponibilização de atendimento de emergência, conforme normas técnicas exigidas pelo Corpo de 

Bombeiros; 

 

6.4.18. Monitoramento e relacionamento com o usuário: 

 

6.4.18.1. A CONCESSIONÁRIA deve garantir que as informações prestadas ao PODER CONCEDENTE, com relação 

à CONCESSÃO, são corretas e completas, sejam elas disponibilizadas sob a forma descrita neste ANEXO ou 

fornecidas sob qualquer outra forma; 
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6.4.18.2. O Registro de Reclamações e Ocorrências Extraordinárias deverá ser compilado com base em 

reclamações do usuário, vizinhança, além de notificações de órgãos oficiais do governo, como a polícia e órgãos do 

Distrito Federal; 

 

6.4.18.3. A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar na página da internet em local de fácil identificação um número 

de telefone e uma área para o registro das reclamações e ocorrências extraordinárias dos usuários e vizinhança. A 

CONCESSIONÁRIA também deverá disponibilizar Livro de Registro de Reclamações e Ocorrências Extraordinárias 

em local com acesso facilitado nas dependências do KARTÓDROMO AYRTON SENNA; 

 

6.4.18.4. Os registros efetuados por meio de telefone, internet, livro de registro deverão ser armazenados por pelo 

menos 6 (seis) meses, e compilados no Registro de Reclamações e Ocorrências Extraordinárias; e 

 

6.4.18.5. A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO deverá ocorrer trimestralmente e irá conter informações 

sobre a satisfação de usuários (promotores de eventos, usuários finais, entre outros) sobre a disponibilidade da 

infraestrutura e qualidade dos serviços prestados. O PODER CONCEDENTE deverá aprovar o modelo e metodologia 

da PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUARIO e poderá solicitar revisão periódica; 

 

6.4.19. Alvarás, plantas e projetos: 

 

6.7.19.1. É responsabilidade do CONCESSIONÁRIO a obtenção e manutenção durante todo o prazo da concessão, 

das licenças de instalação e operação, e dos alvarás de funcionamento do KARTÓDROMO AYRTON SENNA. 

 

7. CONTRA PARTIDAS SOCIAIS DA CONCESSIONÁRIA 

 

7.1. A CONCESSIONÁRIA deverá promover cursos de formação de profissionais, preferencialmente para estudantes 

de baixa renda regularmente matriculados em escolas públicas do Distrito Federal, na área de mecânica, voltados 

para a prática do kartismo, em especial na preparação de motores. 

 

7.2. A CONCESSIONÁRIA deverá promover anualmente 01 (um) curso de formação de pilotos, voltado para meninos 

e meninas com até 8 anos, estudantes de baixa renda regularmente matriculados em escolas públicas do Distrito 

Federal. 

 

7.3 A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e submeter à avaliação do PODER CONCEDENTE Plano de Execução 

de Contrapartida Social. 
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7.3.1. Até o último dia do mês subsequente ao do encerramento do exercício a CONCESSIONÁRIA deverá 

encaminhar ao PODER CONCEDENTE relatórios contendo relação de cursos promovidos, nome dos participantes e 

listas de frequência. 

 

7.3.2. O Plano de Execução de Contrapartida Social poderá ser periodicamente revisto desde que os resultados 

estejam de comum acordo entre as PARTES. 

 

7.4. A CONCESSIONÁRIA deverá construir o novo CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO – CCI, conforme projeto 

previsto no ANEXO I do EDITAL e mantê-lo durante todo o período da CONCESSÃO. 

 

8. OBRIGAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA CONCESSIONARIA 

 

8.1. A CONCESSIONÁRIA deverá providenciar, periodicamente, a emissão de relatórios descritos com informações 

sobre a operação dos KARTÓDROMO AYRTON SENNA. Os relatórios deverão conter informações relativas aos 

serviços prestados e aspectos financeiros. 

 

8.2. O conteúdo final dos r e l a t ó r i o s  de atividades deverá ser definido de comum acordo entre a 

CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE após a aprovação dos projetos. 

 

8.3. Registro de atividades: 

 

8.3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar em periodicidade mensal um Registro de Atividades dos 

KARTÓDROMO AYRTON SENNA com informações sobre sua gestão. O relatório deverá conter um capítulo 

dedicado ao Registro de Reclamações e Ocorrências Extraordinárias, a descrição das providencias adotadas, bem 

como o tempo necessário para a respectiva solução; 

 

8.3.2. Deverão ser previstos os procedimentos a serem adotados pelos funcionários quando da ocorrência de 

acidentes, incidentes, reclamações de usuários, problemas na operação, e quaisquer outras ocorrências que 

justifiquem a intervenção da CONCESSIONÁRIA para a normalização da operação; 

 

8.3.3. Deverão fazer parte dos procedimentos previstos para cada situação acima descrita a forma e o prazo de 

informação ao PODER CONCEDENTE a respeito das ocorrências registradas; e 

 

8.3.4. O PODER CONCEDENTE deverá aprovar o formato do documento. 
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8.4. Relatórios financeiros: 

 

8.4.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, no mínimo, os seguintes Relatórios Financeiros dos KARTÓDROMO 

AYRTON SENNA em periodicidade anual: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; 

Fluxo de Caixa do exercício; e Ocorrência de fatos relevantes. 

 

9. OBRIGAÇOES RELATIVAS À CONTRATAÇÃO DE SEGUROS E GARANTIAS 

 

9.1. A CONCESSIONÁRIA deverá manter durante todo o prazo da CONCESSÃO, os seguintes seguros: 

 

9.1.1. Garantia de Execução do Contrato de 5% do valor estimado do contrato; 

 

9.1.2. Seguro de Riscos Nomeados, relativamente ao conjunto de BENS REVERSÍVEIS, para cobertura de danos 

materiais decorrentes dos seguintes eventos: (1.) Cobertura de incêndio, queda de raio e explosão de qualquer 

natureza; (2.) Cobertura de danos elétricos; (3.) Cobertura de vendaval, furacão, ciclone, granizo, impacto de 

veículos terrestres e queda de aeronaves; (4.) Cobertura de tumultos, greves, manifestações e “lock-out”; (5.) 

Cobertura de desmoronamento; (6.) Cobertura de alagamento e inundações; (7.) Cobertura de vazamento na 

tubulação e danos por água; e (8.) Cobertura de lucros cessantes referentes às despesas fixas necessárias à 

continuidade da prestação dos serviços, pelo período indenitário mínimo de 6 (seis) meses; 

 

9.1.3. Seguro de Responsabilidade Civil Geral (RCG): (1.) Para guarda de veículos de terceiros, cobrindo danos 

materiais e roubo ou furto qualificado aos veículos sob sua guarda, no interior do estabelecimento, com indenização 

de R$ 5 0 0 .000,00 (quinhentos mil de Reais); (2.) Para estabelecimentos comerciais e/ou industriais, cobrindo 

danos materiais e corporais, decorrentes de acidentes relacionados com a existência, uso e conservação do 

imóvel especificado na apólice; operações comerciais do segurado; a existência e conservação de painéis de 

propaganda, letreiros e anúncios pertencentes ao segurado; eventos programados pelo segurado, sem cobrança de 

ingressos, limitados aos seus empregados, familiares e pessoas comprovadamente convidadas com cobertura 

equivalente a R$ 5 0 0 .000,00 (quinhentos mil Reais); e (3.) Para empregador, cobrindo danos corporais sofridos 

por seus empregados e prepostos, quando a serviço do segurado ou durante o percurso de ida e volta do trabalho, 

sempre que a viagem for realizada por veículo contratado pelo segurado com cobertura equivalente a R$ 

5 0 0 .000,00 (quinhentos mil Reais); e 

 

9.1.4. Seguro de perfeito funcionamento dos bens reversíveis: para o período de 24 (vinte e quatro meses) após o 

advento do termo contratual da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá comprovar a contratação de apólice de 

seguro garantia de perfeito funcionamento incidente sobre o acervo de bens reversíveis. 
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10. OBRIGAÇÃO COM OS AUTORES DO ESTUDO DE MODELAGEM TÉCNICA, ECONÔMICO FINACEIRA E 

JURÍDICA DO KARTÓDROMO AYRTON SENNA 

 

10.1.  A CONCESSIONÁRIA deverá ressarcir aos autores dos estudos de modelagem técnica, econômico-financeira 

e jurídica o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) até o quinto dia útil após a assinatura do CONTRATO DE 

CONCESSÃO, sob pena de nulidade do referido CONTRATO. 

 

10.2. O PODER CONCEDENTE não emitirá a ORDEM DE SERVIÇO da CONCESSÃO até que a CONCESSIONÁRIA 

comprove o pagamento aos autores dos estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica.  

 

11. OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

 

11.1. Competirá ao PODER CONCEDENTE, sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO e 

seus demais ANEXOS: 

 

11.1.1. Entregar à CONCESSIONÁRIA, na emissão da ORDEM DE SERVIÇO da CONCESSÃO, toda área do 

KARTÓDROMO AYRTON SENNA, objeto da CONCESSÃO, completamente livre e desimpedida de qualquer 

ocupação, regular ou irregular, bem como sem quaisquer ônus ou encargos decorrentes da utilização anterior à 

CONCESSIONÁRIA. 

 

11.1.2. Garantir à CONCESSIONÁRIA que será de inteira responsabilidade do PODER CONCEDENTE durante o 

período da CONCESSÃO, todo e qualquer ônus, inclusive aqueles que caracterizem responsabilidade civil e/ou 

criminal, que ocorrerem durante o período da CONCESSÃO, tendo como fato gerador atos anteriores à ORDEM DE 

SERVIÇO recebida pela CONCESSIONÁRIA. 

 

11.1.3. Colaborar, dentro da sua esfera de competências e observados os termos da legislação pertinente, com a 

obtenção das licenças e autorizações eventualmente necessárias para a CONCESSÃO, junto aos demais órgãos 

distritais, inclusive com a participação em reuniões técnicas e envio de manifestações necessárias, sem exclusão, 

porém, da responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

 

11.1.4. Supervisionar e acompanhar a execução dos serviços e atendimento a todos os itens do EDITAL, e aplicar 

penalidades conforme descrito no CONTRATO; 

 

11.1.5. Prestar informações, orientações e esclarecimentos pertinentes à CONCESSIONÁRIA, sempre que possível; 
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11.1.6. Permitir à CONCESSIONÁRIA o acesso a todas as áreas e instalações necessárias para implantação e 

operação dos serviços; 

 

11.1.7. Informar à CONCESSIONÁRIA eventuais alterações relevantes na operação do KARTÓDROMO AYRTON 

SENNA, ou áreas que possam impactar no gerenciamento e operação de seus serviços; 

 

11.1.8. Exercer fiscalização dos serviços objeto do CONTRATO DE CONCESSÃO; e 

 

11.1.9. Comunicar, por escrito, problemas detectados na operação da CONCESSIONÁRIA, bem como necessidade 

de reparo em equipamento. 

 

 


