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Anexo 21 
 

Minuta de Contrato 
 
 
 
 
 
 
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), NA MODALIDADE DE CONCESSÃO 
PATROCINADA, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 
CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
OPERAÇÃO DOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS DO DISTRITO 
FEDERAL. 
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PREÂMBULO 
 

Pelo presente instrumento, de um lado:  

(a) O DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ sob o n° 00.394.601/0001-26, com sede no Palácio do Buriti, 

Eixo Monumental, Brasília/DF, CEP 70.075-900, representada pela Secretaria 

de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal – SEPE, sendo o titular da 

Pasta o Sr. [•], portador da Carteira de Identidade nº [•], inscrito no CPF/MF sob 

o n° [•], residente e domiciliado na [•], neste ato denominado PODER 

CONCEDENTE; e 

(b) A empresa [•], com sede na [•], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [•], 

representada por [nome e qualificação], portador (a) da Carteira de Identidade 

nº [•], inscrito (a) no CPF/MF sob o nº [•], residente em [•], neste ato denominada 

CONCESSIONÁRIA; 

 

O DISTRITO FEDERAL e a CONCESSIONÁRIA doravante denominadas, em 

conjunto como PARTES e, individualmente, como PARTE, resolvem celebrar o 

presente instrumento de CONTRATO DE CONCESSÃO PATROCINADA para o 

fornecimento de refeições, construção, revitalização/modernização, manutenção 

e operação dos restaurantes comunitários do Distrito Federal, em virtude da 

decisão tomada pela Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito 

Federal Administração – SEPE, por intermédio do Conselho Gestor de Parcerias 

Público-Privadas – CGP, de acordo com as competências legais que lhe foram 

atribuídas, de acordo com a Concorrência nº [.]/2020, com base na Lei nº 8.987, 

de 13 de fevereiro de 1995 (Lei de Concessões), e, subsidiariamente, na Lei nº 

11.079, de 30 de dezembro de 2004 (Lei Federal de Parcerias Público-Privadas), 

na Lei nº 9.074, de 07 de julho de 1995 (Lei Federal de outorga e prorrogações 

das concessões e permissões de serviços públicos) e na Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 (Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos), Lei Distrital 

nº 1.137, de 10 de julho de 1996 (Estabelece normas sobre o Contrato de 

Concessão de Obras Públicas), Lei Distrital nº 3.792, de 02 de fevereiro de 2006 

(Institui o Programa de Parcerias Público Privadas do Distrito Federal e dá outras 
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providências); Decreto Distrital nº 39.613, de 03 de janeiro de 2019 (Estabelece 

regras sobre o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) e a 

Manifestação de Interesse Privado (MIP)) e demais normas que regem a 

matéria, disciplinando-se pelas cláusulas e condições fixadas neste instrumento, 

a seguir transcritas. 

 

CLÁUSULA 1ª – DAS DEFINIÇÕES  
1.1. Para os fins do presente Contrato e seus Anexos ou de qualquer outro 

documento que deva ser fornecido no âmbito deste Contrato, e sem prejuízo de 

outras definições aqui estabelecidas, as seguintes definições aplicam-se às 

respectivas expressões: 

 

(i) ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ii) Adjudicatária: LICITANTE à qual foi adjudicado o objeto da 

CONCERRÊNCIA nº [.]/2020. 

(iii) Anexo: cada um dos documentos anexos ao Contrato. 

(iv) Anexo do Edital: cada um dos documentos anexos ao Edital. 

(v) ART: Anotação da Responsabilidade Técnica da Obra no CREA-DF 

(vi) Bens da Concessão Patrocinada: significado definido na Cláusula 

7ª. 

(vii) Bens Reversíveis: Bens da Concessão Patrocinada necessários à 

continuidade dos serviços relacionados à Concessão Patrocinada, 

que serão revertidos ao PODER CONCEDENTE ao término do 

Contrato. 

(viii) Caso Fortuito e Força Maior: eventos imprevisíveis e inevitáveis 

que tenham um impacto sobre a execução do objeto da Concessão. 

Caso Fortuito é toda situação decorrente de fato alheio à vontade 

das partes, porém, proveniente de atos humanos. Força Maior é toda 

situação decorrente de fato alheio à vontade das partes, porém, 

proveniente de atos da natureza. 
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(ix) CGP: Conselho Gestor de Parceria Público-Privada, instituído pela 

Lei nº 3.792, de 08 de fevereiro de 2006, artigo 14. 

(x) Concessão Patrocinada: modalidade de parceria público-privada 

em que há a necessidade de cobrança de tarifas dos usuários tendo 

em vista não ser satisfatória a contraprestação do PODER 

CONCEDENTE afim de compensar os investimentos. 

(xi) Concessionária: significado definido no preâmbulo do Contrato. 

(xii) Contraprestação: valor anual contido na Proposta, a ser reajustado 

de acordo com os termos deste Contrato, que será pago em 12 

(doze) parcelas mensais iguais e consecutivas, devido pelo PODER 

CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, na hipótese de a Proposta 

referir-se a um valor requerido pela Licitante vencedora para 

prestação e disponibilização dos serviços relacionados à Concessão 

Patrocinada. 

(xiii) Contrato: instrumento firmado entre as partes afim de regulamentar 

a CONCESSÃO PATROCINADA. 

(xiv) Controlada: qualquer pessoa cuja administração, negócios, 

operações, atividades, investimentos ou diretrizes sofre influência, 

ainda que parcial, de outra pessoa, seja direta ou indiretamente, por 

intermédio de qualquer participação societária, por contrato ou por 

qualquer outra forma. 

(xv) Controladora: qualquer pessoa ou fundo de investimento, que 

exerce o poder, ainda que parcial, de influir sobre a administração, 

os negócios, as operações, as atividades, os investimentos ou as 

diretrizes de outra pessoa, seja direta ou indiretamente, por 

intermédio de qualquer participação societária, por contrato ou por 

qualquer outra forma. 

(xvi) Coligada: qualquer pessoa ou fundo de investimento, que possua 

participação societária de outra pessoa e que dependa em termos 

econômicos, técnicos, comerciais ou empresariais desta outra 

pessoa. 
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(xvii) Data da Assunção: data correspondente à ordem de início dos 

serviços OBJETO da CONCESSÃO PATROCINADA a ser exarada 

por escrito pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, 

depois de publicado o CONTRATO no Diário Oficial do Distrito 

Federal. 

(xviii) Diretrizes Técnicas Mínimas: especificações técnicas mínimas e 

os respectivos cronogramas, referentes, entre outras coisas, (i) ao 

cumprimento dos parâmetros de desempenho; e (ii) à realização de 

obras de caráter obrigatório.  

(xix) DODF: Diário Oficial do Distrito Federal. 

(xx) Edital: Edital de Concorrência nº [.]/2020, e todos os Anexos. 

(xxi) Fluxo de Caixa: desempenho projetado da conta caixa da 

Concessionária, medindo a influência das atividades de operações, 

investimentos e financiamentos sobre o comportamento do caixa da 

Concessionária. 

(xxii) Fundo Garantidor das Parcerias: fundo de natureza privada, com 

patrimônio próprio separado do patrimônio de seus quotistas, 

administrado por entidade financeira estatal controlada direta ou 

indiretamente pela União, que tem por finalidade prestar garantia de 

pagamento da Contraprestação. 

(xxiii) Garantia de Execução do Contrato: garantia do fiel cumprimento 

das obrigações do CONTRATO, a ser mantida pela 

CONCESSIONÁRIA em favor do PODER CONCEDENTE, nos 

termos deste CONTRATO, conforme disposto no art. 18, inciso XV, 

da Lei nº 8.987/95. 

(xxiv) GDF: Governo do Distrito Federal. 

(xxv) IGP 10:  Índice Geral de Preço que mede a variação entre os dias 

11 de um mês ao dia 10 (inclusive) do mês subsequente. Mas não é 

válido como índice mensal por englobar cálculos de dois meses.  

(xxvi) IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  
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(xxvii) IPCAo: significa o IPCA do mês anterior à data da Proposta; 

(xxviii)  IPCAi: significa o IPCA do mês anterior à data-base de reajuste da 

Tarifas da Refeição do respectivo ano. 

(xxix) IRT: índice de reajustamento da Tarifa. 

(xxx) Licitação: conjunto de procedimentos realizados para a contratação 

da CONCESSÃO PATROCINADA. 

(xxxi) Licitante: qualquer pessoa jurídica, fundo de investimento, entidade 

de previdência complementar ou consórcio participante da Licitação. 

(xxxii) R1, R2, R3, R4, R5 e R6: os novos Restaurantes Comunitários a 

serem construídos no Distrito Federal nas áreas de maior 

vulnerabilidade segundo estudo apresentado. 

(xxxiii) Partes Relacionadas: com relação à CONCESSIONÁRIA, qualquer 

pessoa Controladora, Controlada ou Coligada. Por controle entende-

se o poder, ainda que parcial, de influir sobre a administração, os 

negócios, as operações, as atividades, os investimentos ou as 

diretrizes de outra pessoa, seja direta ou indiretamente, por 

intermédio de qualquer participação societária, por contrato ou por 

qualquer outra forma. 

(xxxiv) Poder Concedente: o Distrito Federal, por meio da SEPE. 

(xxxv) Requerente: que realiza o pedido de requerimento, polo ativo. 

(xxxvi) Requerida: a quem é direcionado o requerimento, polo passivo. 

(xxxvii) Proposta: oferta expressa entregue pelas LICITANTES para 

exploração da CONCESSÃO PATROCINADA durante o 

procedimento licitatório. 

(xxxviii) Receitas Alternativas: quaisquer receitas complementares, 

acessórias ou alternativas à Tarifa, à Contraprestação e/ou às 

aplicações financeiras da Concessionária, decorrentes da 

exploração dos Restaurantes Comunitários.  

(xxxix) Restaurantes Comunitários: equipamento público de segurança 

alimentar e nutricional responsável pelo preparo e venda a prelos 

acessível de refeições saudáveis, variadas e saborosas, incluindo 
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seus acessos, edificações e terrenos, bem como pelas áreas 

ocupadas com instalações operacionais e administrativas 

relacionadas à Concessão Patrocinada. 

(xl) SEPE: Secretaria de Estado de Projetos Especiais. 

(xli) Tarifa da Refeição: tarifa da refeição vigente a ser paga pelos 

usuários. 

(xlii) TJLP: Taxa de Juros de Longo Prazo, prevista na Lei n° 9.365, de 

16 de dezembro de 1996, alterada pela Lei nº 10.183, de 12 de 

fevereiro de 2001. 

(xliii) Trabalhos Iniciais dos Serviços: os serviços a serem executados 

pela Concessionária imediatamente após a Data da Assunção.  

(xliv) Trabalhos Iniciais das Obras: as obras a serem executados pela 

Concessionária imediatamente após a Data da Assunção. 

(xlv) Distrito Federal: significado definido no preâmbulo do Contrato. 

(xlvi) Cidade Satélite: centro urbano vizinho à Brasília com autonomia 

administrativa.  

(xlvii) URT: unidade de referência correspondente a 1.000 (mil) vezes o 

valor da Tarifa da Refeição, vigente na data do recolhimento da 

multa aplicada, nos termos deste Contrato ou em virtude da 

legislação e das normas aplicáveis. 

 

CLÁUSULA 2ª – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
2.1.	 Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os 

Anexos relacionados nesta cláusula: 

 

a. Anexo 1: Termo de Arrolamento e Transferência de Bens; 

b. Anexo 2: Obras, Serviços e Diretrizes Técnicas Mínimas; 

c. Anexo 3: Modelo de Fiança-Bancária; 

d. Anexo 4: Modelo de Seguro-Garantia; 

e. Anexo 5: Sistema de Avaliação de Desempenho; 

f. Anexo 6: Modelo de Contrato de Fiança; 



(Papel Timbrado da Concessionária e do Governo do Distrito Federal) 

	 10	

g. Anexo 7: Declaração de Regularidade Trabalhista; 

h. Anexo 8:	Declaração de Ausência de Impedimento; 

i. Anexo 9: Modelo de Procuração; 

j. Anexo 12: Diretrizes Ambientais; 

k. Anexo 13: Declaração de Participação de Visita Técnica; 

l. Anexo 14: Declaração de pleno conhecimento do edital; 

m. Anexo 15: Composição Societária e Atos Constitutivos da 

Concessionária 

 
CLÁUSULA 3ª – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO REGIME 

JURÍDICO DO CONTRATO  
3.1. As partes se sujeitam às (a) disposições deste CONTRATO, à 

legislação vigente no ordenamento brasileiro, renunciando qualquer outro, e (b) 

aos fundamentos e diretrizes do direito público, concomitantemente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as lições de direito privado. 

3.1.1. O Contrato deverá será a primeira fonte de pesquisa para resolução 

de conflito, aplicação ou interpretação de qualquer disposição deste, depois, as 

disposições dos Anexos parte integrante deste CONTRATO, conforme explicado 

na Cláusula 2ª. 

3.1.2. Prevalecerão as cláusulas deste CONTRATO nos casos de 

divergência entre suas disposições e as disposições dos Anexos. 

3.2. A CONCESSÃO PATROCINADA será regida pela: 

I- Legislação Federal: 

a. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988; 

b. Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 

(Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal); 

c. Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre 

a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 

de formulação e aplicação, e dá outras providências); 
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d. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1993 (Regulamenta o 

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências); 

e. Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Dispõe 

sobre o regime de concessão e permissão da prestação de 

serviços públicos previstos no art. 175, da Constituição 

Federal, e dá outras providências); 

f. Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995 (Estabelece 

normas para outorga e prorrogações das concessões e 

permissões de serviços públicos e dá outras providências); 

g. Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Dispõe 

sobre arbitragem); 

h. Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (Institui 

normas gerais para licitação e contratação de Parceria Público-

Privada no âmbito da administração pública); 

i. Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 

(Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida, e dá outras providências); 

j.  Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 (Estatui 

Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal); 

k. Lei Federal nº 8.159 de 08 de janeiro de 1991 (Dispõe sobre 

a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras 

providências);  

l. Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990 (Regulamenta a 

Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a criação 

de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre 
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a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras 

providências); 

m. Resolução nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 

n. Resolução CONAMA Nº 237/1997 (Regulamenta os 

aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política 

Nacional do Meio Ambiente); 

o. Norma NBR ISSO 14001, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT; e 

p. Manual Programa Restaurante Popular - Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

 

II- Legislação Distrital: 

a. Lei Orgânica do Distrito Federal; 

b. Lei Distrital nº 3.792, de 02 de fevereiro de 2006 (Institui o 

Programa de Parcerias Público Privadas do Distrito Federal e 

dá outras providências); 

c. Decreto Distrital nº 39.613, de 03 de janeiro de 2019 

(Estabelece regras sobre o Procedimento de Manifestação de 

Interesse (PMI) e a Manifestação de Interesse Privado (MIP)). 

d. Lei Distrital nº 4.208, de 25 de setembro de 2008 (Institui o 

Programa Vida Melhor e dá outras providências); 

e. Lei Distrital nº 4.766, de 22 de fevereiro de 2012 (Dispõe 

sobre os editais de licitação e os contratos de prestação de 

serviços continuados no âmbito dos Poderes Públicos do 

Distrito Federal); 

f. Decreto Distrital nº 29.975, de 27 de janeiro de 2009 

(Regulamenta a Lei n° 4.208, de 25 de setembro de 2008, dá 

outras providências); 
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g. Lei Distrital nº 4.601, de 14 de julho de 2011 (Institui o Plano 

pela Superação da Extrema Pobreza no Distrito Federal – “DF 

sem Miséria” e dá outras providências); 

h. Lei Distrital nº 5.081, de 11 de março de 2013 (Disciplina os 

procedimentos para a realização de audiências públicas 

relativas à apreciação de matérias urbanísticas e ambientais 

no Distrito Federal e dá outras providências); 

i. Decreto Distrital nº 33.329, de 10 de novembro de 2011 

(Regulamenta a Lei nº 4.601, de 14 de julho de 2011, que 

institui o Plano pela Superação da Extrema Pobreza – DF sem 

Miséria, e dá outras providências); 

j. Resolução TCDF nº 290, de 14 de abril de 2016 (Dispõe 

sobre o controle e a fiscalização de procedimentos de licitação, 

contratação e execução contratual de Parcerias Público-

Privadas (PPPs) e Concessões Comuns, a serem exercidos 

pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal). 

 

3.3 Serão consideradas para aplicabilidade das normas acima expostas, 

sua substituição ou alteração. 

 

CLÁUSULA 4ª – DO OBJETO 
4.1. O objeto deste CONTRATO é a CONCESSÃO PATROCINADA para 

o fornecimento de refeições, construção, revitalização/modernização, 

manutenção e operação dos restaurantes comunitários do Distrito Federal 

(“Concessão Patrocinada”), nos termos, no prazo e nas condições estabelecidas 

neste CONTRATO. 

4.2. A CONCESSÃO PATROCINADA será remunerada mediante 

cobrança de Tarifa de Refeição, oriunda dos usurários, cumulada com o 

pagamento de CONTRAPRESTAÇÃO, devida pelo PODER CONCEDENTE à 

Concessionária e, ainda, pelas Receitas Alternativas. 
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CLÁUSULA 5ª – DO PRAZO DA CONCESSÃO PATROCINADA  
1. 5.1. O prazo de vigência da CONCESSÃO PATROCINADA é de 30 (trinta) anos, 

contados da Data da Assunção. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. 

 

1.1.1.  

2.  

3. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, respeitados os limites estabelecidos 

na legislação vigente bem como as hipóteses contempladas neste CONTRATO. 

5.2.1. A prorrogação citada no item anterior deverá atender as razões de 

interesse público, e obrigatoriamente, estar fundamentadas, observando a 

revisão das cláusulas determinadas neste CONTRATO e condicionada ao mútuo 

acordo entre as partes. 

5.2.2. O pedido para prorrogação poderá ocorrer por iniciativa da 

CONCESSIONÁRIA, desde que apresente formalmente requerimento com 

pedido expresso, com antecedência mínima de 12 (doze) meses do término do 

prazo do CONTRATO. 

5.2.3. A análise do requerimento de prorrogação citado anteriormente esta 

condicionada a apresentação dos comprovantes de regularidade e 

adimplemento das obrigações fiscais, previdenciárias e dos compromissos e 

encargos assumidos pela CONCESSIONÁRIA relativamente à execução do 

objeto do CONTRATO, bem como de quaisquer outros encargos previstos nas 

normas legais e regulamentares então vigentes. 

5.2.4. Fica sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, quando da 

apresentação do requerimento de prorrogação, juntar estudo prévio atualizado 

da viabilidade econômico-financeira da prorrogação, com fixação de novos 

investimentos e indicadores de desempenho, tendo-se em vista as condições 

vigentes à época. 

5.2.5. O PODER CONCEDENTE tem o prazo para resposta quanto ao 

requerimento de prorrogação até o 8º (oitavo) mês para finalização do 

CONTRATO, sendo facultado ao PODER CONCEDENTE exigir a prestação de 

informações e documentos adicionais. 
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CLÁUSULA 6ª – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE DA 
CONCESSÃO  

6.1. A composição societária da CONCESSIONÁRIA é a descrita no 

Anexo XV, que apresenta também os documentos constitutivos e posteriores 

alterações, se houver, arquivados no competente registro do comércio. 

6.1.1. A transferência da gerência da CONCESSÃO PATROCINADA 

somente poderá ser autorizada depois de 05 (cinco) anos de vigência do 

CONTRATO, desde que comprovado o cumprimento regular das obrigações 

assumidas pela CONCESSIONÁRIA. 

6.1.2. A transferência poderá ocorrer de forma integral ou parcial, mesmo 

que de forma indireta, por intermédio das controladoras da CONCESSIONÁRIA. 

6.2. É dever da CONCESSIONÁRIA comunicar ao PODER 

CONCEDENTE, imediatamente, as alterações na sua composição societária, 

respeitadas as obrigações definidas no Contrato referentes à transferência do 

controle, sob pena de caducidade da CONCESSÃO PATROCINADA, 

especialmente no que se refere à cisão, fusão, transformação e incorporação. 

6.3 A transferência de controle da CONCESSIONÁRIA é condicionada a 

autorização do PODER CONCEDENTE nos termos da lei, e somente após a 

aprovação expressa, deverá a CONCESSIONÁRIA anotar em seus livros sociais 

registro que importe a cessão, a transferência ou a oneração das ações que 

compõem o controle societário. 

6.4. Resta condicionada a aprovação do PODER CONCEDENTE a 

alteração do controle da CONCESSÃO PATROCINADA somente se não houver 

prejuízo ou colocar em risco a execução do CONTRATO. 

6.5. O pedido para alteração do controle da Concessão deve ser expresso 

e justificado, com elementos suficientes a análise do pedido, por parte da 

CONCESSIONÁRIA ou, caso haja, Financiador (es). 

6.6. O pedido de transferência do controle societário deve ser instruído 

com (a) comprovantes de atestado de capacidade técnica, idoneidade financeira 

e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do objeto da 

CONCESSÃO PATROCINADA do interessado; (b) compromisso do interessado 
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de que cumprirá com a integralidade do CONTRATO, bem como manterá e 

prestará as garantias pertinentes. 

6.7. O (s) financiador (es), para a CONCESSÃO da transferência do 

controle societário, deverá (ão) apresentar plano relativo à promoção de 

reestruturação financeira da CONCESSIONÁRIA e da continuidade da 

CONCESSÃO PATROCINADA, (b) compromisso do interessado de que 

cumprirá com a integralidade do Contrato, bem como manterá e prestará as 

garantias pertinentes. 

6.8. O prazo para análise do pedido de transferência do controle societário 

pelo PODER CONCEDENTE deverá ser analisado no prazo de 30 (trinta) dias, 

prorrogáveis por igual período. 

6.9. Na hipótese de restar dúvida é facultado ao PODER CONCEDENTE 

requerer informações adicionais e documentos à CONCESSIONÁRIA e ao (s) 

Financiadores, convocar os acionistas e ainda diligenciar no sentido de sanar 

suas dúvidas. 

6.10. A decisão autorizando a transferência do controle da 

CONCESSIONÁRIO será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. 

 

CLÁUSULA 7ª – DOS BENS DA CONCESSÃO PATROCINADA 
7.1. Integram a Concessão Patrocinada: 

a. Os 14 (quatorze) Restaurantes Comunitários já 

instalados no Distrito Federal; 

b. Os 06 (seis) Restaurantes Comunitários a serem 

construídos, objeto deste CONTRATO; 

c. Todos os bens vinculados à operação e manutenção 

dos Restaurantes Comunitários, transferidos à 

CONCESSIONÁRIA; 

d. Todos os bens adquiridos, arrendados ou locados 

pela CONCESSIONÁRIA, ao longo do Prazo da 

CONCESSÃO PATROCINADA, utilizados na operação e 

manutenção dos Restaurantes Comunitários. 
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7.2. Os Restaurantes Comunitários, bem como os bens mencionados no 

item anterior serão transferidos à CONCESSIONÁRIA mediante a assinatura de 

termo de arrolamento e transferência entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER 

CONCEDENTE em [.] dias a contar da publicação deste CONTRATO no Diário 

Oficial do Distrito Federal. 

7.3. É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA tomar conhecimento 

da natureza e condições dos bens – item 7.1 – que lhe serão transferidos na 

data da Assunção. 

 7.4. É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA manter em bom 

estado de funcionamento, conservação e segurança, às suas expensas, os bens 

arrolados no item 7.1, “c” e “d, durante toda a vigência deste CONTRATO, 

devendo repara-los renova-los ou adapta-los quando necessários.  

7.5. A CONCESSIONÁRIA somente poderá alienar ou transferir os bens 

arrolando no item 7.1, “c” e “d” com a imediata substituição por bem idêntico ou 

superior substituído. 

7.6. A CONCESSIONÁRIA deverá amortizar, integralmente, todos os 

bens da CONCESSÃO PATROCINADA bem com seus investimentos, ainda que 

depreciados, de acordo com os termos da legislação vigente. 

7.7. No caso de se fazer necessária a utilização de equipamentos, 

infraestrutura ou quaisquer outros bens por terceiros que não estejam arrolados 

no item 7.1, “c” e “d”, desde que não oferece risco a continuidade do objeto deste 

CONTRATO, deve a CONCESSIONÁRIA solicitar autorização prévia, específica 

e expressa ao PODER CONCEDENTE para tal fim. 

7.8. No caso de a CONCESSIONÁRIA optar por alienar ou substituir bem 

reversível nos últimos 2 (dois) anos do prazo final deste CONTRATO, deverá 

solicitar expressamente autorização para o PODER CONCEDENTE. 

7.9. É obrigação da CONCESSIONÁRIA a apresentação ao Poder 

Concedente relatório circunstanciado arrolando os bens inventariados, até o 

primeiro dia útil do mês de abril de cada ano, retratando a situação de todos os 

bens vinculados à Concessão Patrocinada. 
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7.10. Os bens reversíveis, direitos, privilégios vinculados à exploração, 

quando a extinção do Contrato, retornam ao Poder Concedente após a extinção 

da Concessão Patrocinada. 

7.11. Os bens reversíveis deverão integrar os bens inventariados pela 

CONCESSINÁRIA, ao final do Contrato, serão transferidos ao Poder 

Concedente livres de quaisquer ônus ou encargos. 

7.12. Todo investimento destinado a bens deverá ser integralmente 

depreciado ou amortizado contabilmente pela CONCESSIOÁRIA durante a 

vigência do Contrato, segundo a legislação vigente. 

7.13. As partes possuem o prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do 

fim do contrato para indicar os bens prescindíveis à continuidade da execução 

do objeto, devendo ser lavrado Termo Definitivo de Devolução dos Bens 

Reversíveis. 

7.14. Na hipótese de haver discordância referente ao item anterior, deve 

a divergência tomar como base a solução de conflitos definida no Contrato. 

 

CLÁUSULA 8ª – DO FINANCIAMENTO 
8.1. É de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA a obtenção 

de financiamentos necessários a exploração do objeto do Contrato. 

8.2. No caso de haver contrato de financiamento, é dever da 

CONCESSIONÁRIA apresentar cópia autenticada dos instrumentos e da 

garantia que venha a celebrar, bem como demais documentos e alterações que 

venha a emitir. 

8.3. É facultado à CONCESSIONÁRIA garantir o financiamento nos 

termos deste Contrato, os direitos emergentes, desde que não comprometa a 

operacionalização e continuidade da execução das obras e dos serviços objeto 

do Contrato. 

8.4. O direito à percepção (a) da Contraprestação, caso seja devida à 

Concessionária, (b) dos pagamentos eventualmente devidos pelo Fundo 

Garantidor das Parcerias à Concessionária, (c) das receitas oriundas da 

cobrança da Tarifa do Restaurante, (d) das Receitas Alternativas e (e) das 
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indenizações devidas à Concessionária em virtude do Contrato poderá ser 

empenhado, cedido ou de qualquer outra forma transferido diretamente ao 

financiador, sujeito aos limites e aos requisitos legais. 

8.5. É defesa à CONCESSIONÁRIA (a) conceder empréstimos, 

financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferência de recursos para 

seus acionistas e/ou Partes Relacionadas, exceto transferências de recursos a 

título de distribuição de dividendos, pagamentos de juros sobre capital próprio 

e/ou pagamentos pela contratação de obras e serviços celebrada em condições 

equitativas de mercado; e (b) prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de 

garantia em favor de suas Partes Relacionadas e/ou terceiros. 

8.6. É dever da CONCESIONÁRIA apresentar as quitações sobre os 

encargos referentes ás contribuições devidas ao INSS, FGTS, taxas e tributos 

de qualquer espécie, atinentes aos contratos de financiamento; 

 

CLÁUSULA 9ª – DAS OBRAS E SERVIÇOS  
9.1. É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a realização das obras 

e serviços referente ao objeto do Contrato atendendo integralmente à Diretrizes 

Técnicas Mínimas. 

9.2. É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA realizar (a) as obras 

de cunho obrigatório previstas no ANEXO 2; e (ii) as obras não codificadas como 

obrigatórias igualmente previstas no ANEXO 2, quando necessárias ao 

cumprimento dos parâmetros de desempenho que compõem as Diretrizes 

Técnicas Mínimas. 

9.3. As diretrizes apontadas no Anexo 2, obrigatórias ou não, tratam-se 

de indicativos, sendo facultado à CONCESSIONÁRIA escolher a que melhor se 

adequar, desde que observadas as Diretrizes Técnicas Mínimas. 

9.4. A CONCESSIONÁRIA compromete-se, durante a vigência do 

Contrato, atuar com qualidade na execução do objeto de forma adequada ao 

cumprimento Diretrizes Técnicas Mínimas. 
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9.5. Deve o PODER CONCEDENTE rescindir, até a Data da Assunção, 

todos os contratos referentes a obras e serviços nos Restaurantes Comunitários 

que estejam em vigor na data de assinatura do Contrato. 

 

CLÁUSULA 10ª – DAS OBRIGAÇÕES 
10.1. É recíproco o dever das partes na cooperação é prestação do auxílio 

necessário ao correto desenvolvimento das atividades do Contrato. 

10.2. À CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais, é obrigada a: 

 

a. Vincular-se ao Contrato, seus Anexos, legislação vigente, 

quanto à execução do objeto, apresentando os documentos 

solicitados pelo PODER CONCEDENTE, padronizadas segundo as 

normas da ANBT, cumprir os prazos e instruções de fiscalização do 

PODER CONCEDENTE; 

b. Dedicar-se a um cumprimento eficiente e de qualidade do 

Contrato, disponibilizando de equipe, material e equipamentos 

adequados, atraindo, aplicando e gerindo os recursos pecuniários ao 

cumprimento do Contrato; 

c. Preservar atualizado os bens, os equipamentos e as 

instalações utilizados para a execução do objeto do Contrato em 

perfeitas condições de funcionamento; 

d. Promover a reparação de suas unidades em razão do 

desgaste usual atualizado dos bens, dos equipamentos e das 

instalações utilizados para a execução do objeto do Contrato; 

e. Realizar programas de treinamento de seu pessoal, visando 

ao constante aperfeiçoamento deste para a adequada exploração do 

objeto do Contrato; 

f. Manter obrigatoriamente, todo pessoal em serviço 

devidamente uniformizado, munidos de equipamentos de proteção 

individual – EPI e coletiva –EPC adequados; 



(Papel Timbrado da Concessionária e do Governo do Distrito Federal) 

	 21	

g. Providenciar, antes do início dos trabalhos de construção 

e/ou dos Restaurantes Comunitários, para que todos os seus 

empregados sejam identificados e registrados e tenham seus 

assentamentos devidamente anotados em suas carteiras de trabalho, 

bem como atender às demais exigências de previdência social, e da 

legislação trabalhista em vigor; 

h. Cumprir as metas e prazos, devendo seguir o planejamento 

e programação assentados no Contrato, facultando a fiscalização do 

PODER CONCEDENTE, observando as Diretrizes Técnicas Mínimas; 

i. Assumir, integralmente, a responsabilidade pelos riscos 

provenientes da execução do objeto, salvo as expressamente 

excepcionadas no Contrato, obrigando-se, a reparar os danos 

causados, independentemente de provocação por parte do PODER 

CONCEDENTE; 

j. Dispor de seu acerco documental segundo previsto na Lei 

nº 8.159/91;  

k. Cumprir com seus deveres trabalhistas, tributários, 

previdenciários, de segurança para com seus prestadores de serviço 

direitos, isentando, completamente, tanto solidaria como 

subsidiariamente, o PODER CONCEDENTE de qualquer obrigação 

relacionada; 

l. Contratar seguro visando a proteção contra os riscos 

expostos na execução do Contrato, ficando responsabilizada a 

CONCESSIONÁRIA por danos causados por seus agentes à terceiros 

na execução do Contrato; 

m. Comunicar ao PODER CONCEDENTE qualquer alteração 

relevante ao desenvolvimento a execução do Contrato, quer seja para 

prejudicar quer seja para impedir de forma correta o cumprimento de 

suas obrigações, quer seja de cunho administrativo quer seja judicial; 
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n. Apresentar ao Governo do Distrito Federal trimestralmente 

suas demonstrações financeiras completas correspondentes ao 

trimestre anterior, 

o. Apresentar ao Governo do Distrito Federal, até o último dia 

útil de abril de cada ano, as demonstrações financeiras completas, 

devidamente auditadas por empresa de auditoria, independente e 

contratada pela CONCESSIONÁRIA, de acordo com as normas de 

contabilidade brasileiras, com destaque para as transações com 

Partes Relacionadas e a depreciação e amortização de ativos e a 

provisão para contingências (cíveis, trabalhistas, fiscais, ambientais 

ou administrativas), relativas ao exercício encerrado em 31 de 

dezembro do ano anterior, incluindo o relatório da administração, o 

parecer dos auditores externos e, se houver, do conselho fiscal, bem 

como declaração da CONCESSIONÁRIA contendo o valor do seu 

capital social integralizado e as alterações na sua composição 

societária; 

p. Manter cadastro atualizado dos responsáveis técnicos pelos 

projetos, as obras realizadas e os serviços prestados durante o prazo 

do Contrato; 

q. Informar, mensalmente, o PODER CONCEDENTE sobre o 

cumprimento dos serviços e obras objeto do Contrato, as estatísticas 

de consumo, o estado de conservação de cada unidade, a qualidade 

ambiental, a inventariança de bens, incluindo descrição do seu estado 

e valor, regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e contratual de 

seus contratos vigentes; 

r. Facilitar a fiscalização do PODER CONCEDENTE, 

cooperando para com o acesso de seus agentes, bem como registro 

contábeis; 

s. Divulgar em seu sítio eletrônico próprio durante todo o prazo 

do Contrato: (i) estatísticas mensais de consumo de refeições, por 

Região Administrativa, considerando os novos RC’s - R1, R2, R3, R4, 
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R5 e R6; (ii) Tarifas da Refeição vigentes para todos os Restaurantes 

Comunitários bem como para os novos - R1, R2, R3, R4, R5 e R6. 

t. Obedecer boas práticas de governança corporativa e adotar 

o elenco de contas e demonstrações contábeis padronizadas, na 

forma indicada pela Lei da Lei n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004; 

u. Ceder, gratuitamente ao Governo do Distrito Federal, todos 

os projetos, planos e plantas, documentos, sistemas e programas de 

informativas e outros materiais, de qualquer natureza referentes ao 

desempenho das funções que incumbem ao PODER CONCEDENTE 

ou ao exercício dos direitos que lhe assistem, nos termos do Contrato, 

e que tenham sido especificamente adquiridos ou elaborados no 

desenvolvimento das atividades integradas no Contrato, seja 

diretamente pela Concessionária, seja por terceiros por ela 

contratados. 

 

10.2.1. À CONCESSIONÁRIA quanto à execução de obras do novos 

Restaurantes Comunitários, sem prejuízo das demais, é obrigada a: 

 

a. Responsabilizar-se, além os serviços específicos da 

construção, pelas ligações provisórias e definitivas de água, esgoto, 

instalações de luz e força, de modo que, ao ser dada por concluída, 

possa a obra entrar em funcionamento imediatamente; 

b. Promover, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, a 

averbação da obra edificada ou do acréscimo concluído; 

c. Apresentar ao PODER CONCEDENTE o “as built”, ao final 

da obra, em meio magnético e por meio de cópia plotada e assinada 

pelo responsável técnico da CONCESSIONÁRIA; 

d. Desfazer todas as obras, atividades e serviços que forem 

executados em desacordo com o projeto aprovado e reconstituí-los, 

sem quaisquer ônus para o PODER CONCEDENTE, segundo os 

mesmos projetos, ressalvado o caso em que o PODER 
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CONCEDENTE, explicitamente, aceitar tais obras, atividades e 

serviços como regularmente executados; 

e. Não realizar qualquer modificação nas instalações dos 

Restaurantes Comunitários, que possam representar alterações ao 

Projeto Arquitetônico Básico, decorrente da concepção arquitetônica 

apresentada, e não configure sua simples manutenção, sem a prévia 

autorização escrita do PODER CONCEDENTE; 

f. Arcar com todos os custos relacionados a estudos e 

licenciamentos sob a sua responsabilidade nos termos deste 

CONTRATO, bem como com os custos referentes à implementação 

das providências e investimentos necessários para atender às 

exigências de órgãos e entidades públicas competentes. 

g. Manter atualizados os projetos das obras e dos serviços da 

Concessão Patrocinada, que deverão atender integralmente o Anexo 

2. 

h. Submeter os projetos para aceitação pelo Governo do 

Distrito Federal antes da data do início da execução das obras e 

investimentos em questão, conforme regulamento vigente, 

acompanhado de estudos e pareceres de consultores independentes 

e aprovações das demais autoridades competentes. 

i. Encaminhar ao PODER CONCEDENTE, até 30 (trinta) dias 

do recebimento da Data da Assunção, uma cópia dos projetos citados 

na alínea anterior. 

 

10.3. O PODER CONCEDENTE, sem prejuízo das demais, é obrigado a: 

a. Remunerar a CONCESSIONÁRIA na forma e nos prazos 

previstos neste Contrato e em seus Anexos; 

b. Disponibilizar à CONCESSIONÁRIA, desde a Data da 

Assunção, livres e desimpedidos e em conformidade com a 

regulamentação a respeito do tema, eventuais bens que ficarão sob a 
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gestão da CONCESSIONÁRIA, necessários ao desenvolvimento 

adequado do objeto da Concessão; 

c. Responsabilizar-se pelos ônus, danos, despesas, 

pagamentos, indenizações e eventuais medidas judiciais decorrentes 

de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental, anteriores à Data 

da Assunção, relacionados ao objeto da Concessão, bem como de 

atos ou fatos que, embora posteriores à Data da Assunção, decorram 

de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE; 

d. Fornecer informações para o desenvolvimento da 

Concessão que lhe estejam disponíveis, prestando, se cabível, as 

informações solicitadas pela CONCESSIONÁRIA para o bom 

andamento da Concessão; 

e. Fundamentar suas decisões, aprovações, pedidos ou 

demais atos praticados deste Contrato; 

f. Nomear o(s) agente(s) público(s) responsáveis pelo 

acompanhamento do Contrato; 

g. Acompanhar e fiscalizar permanentemente o cumprimento 

deste Contrato, analisando e processando as informações prestadas 

pela CONCESSIONÁRIA, aplicando as sanções, as penalidades e 

demais medidas necessárias ao cumprimento regular do presente 

Contrato em caso de inadimplemento das obrigações assumidas pela 

CONCESSIONÁRIA; 

h. Emitir as licenças e as autorizações necessárias à execução 

do objeto da Concessão que estejam sob a sua competência e 

responsabilidade, nos termos da legislação pertinente, junto aos 

demais órgãos Distrital, inclusive com a participação em reuniões 

técnicas e envio de manifestações necessárias, sem exclusão, porém, 

da responsabilidade da CONCESSIONÁRIA de atender ao disposto 

no item 10.2; 

i. Disponibilizar os imóveis onde serão localizados o novos 

Restaurantes Comunitários objeto deste Contrato; 
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j. Custos de agua, energia elétrica e IPTU (se houver) serão 

de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a partir da emissão do 

habite-se de cada um dos RC’s. 

 

10.4. O PODER CONCEDENTE pode acompanhar a elaboração de 

projetos, podendo solicitar esclarecimentos caso entenda necessário em relação 

nas Diretrizes Técnicas Mínimas. 

10.5. Não alterará a alocação de riscos previstos no Contrato, de qualquer 

forma, a aceitação dos projetos pelo Governo do Distrito Federal, a resposta às 

consultas feitas ou ainda os esclarecimentos ou modificações solicitadas. 

10.6. Todo relatório recebido pelo PODER CONCEDENTE, após 

analisado e aprovado, será arquivado na sede da CONCESSIONÁRIA, que 

deverá mantê-lo em arquivo até o fim do prazo da Concessão Patrocinada. 

 

	CLÁUSULA 11ª – DOS DIREITO DA CONCESSIONÁRIA 
11.1. É direito da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo e adicionalmente a 

outros direitos previstos na legislação aplicável e no Contrato, a: 

 

a) Prestar os serviços e executar as obras contratados 

com liberdade empresarial e de gestão de suas atividades, 

delimitadas e condicionadas as previstas no Contrato, além de 

observar os princípios e regras aplicáveis ao PODER 

CONCEDENTE; 

b) Receber a remuneração devida na forma deste 

Contrato, com a devida manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro, nos termos do Contrato; 

c) Oferecer os direitos emergentes da Concessão, os 

bens reversíveis, livres e desembaraçados, como a 

contraprestação mensal efetiva, a que fizer jus e as 

indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA, como garantia 
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do(s) financiamento(s) adquirido(s) para a consecução do objeto 

da Concessão; 

d) Subcontratar terceiros para a execução do objeto, 

tanto para a atividade principal com acessória, facultando ainda 

a implementação de projetos associados à Concessão;  

 

 
CLÁUSULA 12ª – DA GESTÃO AMBIENTAL  
 

12.1. É dever da CONCESSIONÁRIA: 

 

a. Observar a legislação de proteção ambiental, 

respondendo pelas consequências de seu eventual 

descumprimento, obtendo todas as licenças, permissões e 

autorizações exigidas para a plena execução do objeto da 

Concessão, devendo se responsabilizar por todas as 

providências necessárias para a sua obtenção junto aos órgãos 

competentes nos termos da legislação vigente e arcando com 

todas as despesas e os custos envolvidos; 

b. Garantir o adequado descarte, destinação, triagem, 

transporte, armazenagem e aproveitamento dos resíduos 

originados na execução do Contrato, inclusive aqueles 

decorrentes da logística reversa, observados todos os 

dispositivos da legislação federal, estadual e municipal aplicáveis 

e as exigências quanto aos licenciamentos e autorizações 

necessários para essa finalidade, inclusive a licença ambiental 

prévia, se aplicável; 

c. Recuperar, prevenir, remediar e gerenciar o passivo 

ambiental relacionado a construção dos Restaurantes 

Comunitários, exceto o passivo que não possa ser ou não 

pudesse ter sido descoberto ou previsto por aprofundada auditoria 
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ambiental, realizada de acordo com as melhores práticas 

internacionais. 

d. Encaminhar ao Governo do Distrito Federal cópia de 

todas as licenças ambientais e autorizações exigidas ou informar 

quando as mesmas não forem necessárias; 

e. Encaminhar Relatório de Acompanhamento 

Ambiental com todas as informações relativas aos aspectos 

ambientais dos serviços e obras previstos e executados no 

período, inclusive com relação aos respectivos licenciamentos 

ambientais, devendo encaminhar por meio físico e eletrônico; 

f. Implementar um Sistema de Gestão Ambiental com 

base na Norma NBR ISO 14001, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT; 

 

12.2. O Governo do Distrito Federal acompanhará o processo de 

licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades relativos à execução 

das obras objeto do Contrato por meio das informações fornecidas nos Projetos 

Executivos e Relatórios de Acompanhamento Ambiental, bem como por meio de 

vistorias periódicas. 

 

CLÁUSULA 13ª – DO VALOR DO CONTRATO  
13.1. O valor do Contrato é de R$ [.], considerando a data de entrega da 

Proposta, correspondente a somatória da projeção do valor de investimento 

provenientes da exploração da Concessão Patrocinada, a preços constantes. 

13.2 O PODER CONCEDENTE assegurará a existência de recursos 

orçamentários suficientes para os pagamentos devidos à CONCESSIONÁRIA. 

13.3. É dever da CONCESSIONÁRIA, sob sua responsabilidade, manter 

os seus dados bancários atualizados e ativos, de sua titularidade para o efetivo 

pagamento. 

13.4. No caso de inadimplemento ou atraso no cumprimento da obrigação 

de pagamento da contraprestação mensal efetiva o débito será corrigido 
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monetariamente pelo IPC, acrescido de multa de 2% (dois por cento), e juros 

segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos ao 

Distrito Federal. 

13.5. Caso o atraso seja superior a 90 (noventa) dias é facultado à 

CONCESSIONÁRIA a suspensão dos investimentos em curso, bem como a 

suspensão da atividade que não seja estritamente necessária à continuidade de 

serviços públicos essenciais ou à utilização pública de infraestrutura existente, 

sem prejuízo do direito à rescisão da CONCESSÃO e da incidência da correção 

monetária, multa e juros indicados no item 13.4. 

 

CLÁUSULA 14a – DA REMUNERAÇÃO 
14.1. A remuneração da CONCESSIONÁRIA será mensal e composta 

por: 

 

a. Tarifa de Refeição; 

b. Contraprestação, devida pelo Distrito Federal; e 

c. Receitas Alternativas. 

 

14.2.  A remuneração será reajustada conforme os índices de reajuste 

previstos neste Contrato, em caso de extinção de qualquer deles, o índice a ser 

utilizado deverá ser aquele que o substituir. No caso de não haver a substituição 

automática, as partes devem, de comum acordo, estipular novo índice a ser 

utilizado.  

 

CLÁUSULA 15a – DA TARIFA DE REFEIÇÃO 
15.1. A tarifa será cobrada somente quando o usuário adentrar a uma das 

unidades dos Restaurantes Comunitários. 

15.2. A concessionária organizará o sistema de cobrança da Tarifa da 

Refeição de acordo com o estipulado no ANEXO 2, de forma eficiente a fim de 

impactar o mínimo de desconforto e perda de tempo aos usuários. 
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15.3. A Tarifa da Refeição deve ser um valor arredondado visando maior 

comodidade e agilidade aos usuários. 

15.4. O valor correspondente a diferença proveniente do arredondamento 

aplicado à tarifa praticada será compensada quando da aplicação do próximo 

reajuste das Tarifas da Refeição, considerando, sempre o valor antes do 

arredondamento. 

15.5. O PODER CONCEDENTE, durante a vigência do Contrato, não 

pode conceder privilégios tarifários beneficiando grupos específicos de usuários. 

15.6. O valor da Tarifa da Refeição deve ser o mesmo para todos os 

Restaurantes Comunitários, bem como os novos a serem construídos. 

 

CLÁUSULA 16a – DA CONTRAPRESTAÇÃO 
16.1. A Contraprestação devida pelo Distrito Federal à 

CONCESSIONÁRIA será paga até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, sendo 

possível a dedução do valor nos casos previstos no Contrato, inclusive na 

hipótese de descumprimento por parte da CONCESSIONÁRIA da execução do 

objeto do Contrato. 

16.2. O pagamento da Contraprestação terá início com a cobrança da 

Tarifa da Refeição, sendo que o valor referente à primeira Contraprestação da 

Concessão Patrocinada será proporcional ao número de dias de cobrança da 

tarifa de pedágio incorridos no mês, incluído, inclusive, o valor correspondente a 

última Tarifa da Refeição. 

16.3. A Contraprestação será reajustada anualmente de acordo com a 

fórmula Contraprestação x IRT, observado que o IRT para cada reajuste será 

calculado com base na variação do IPCA entre o mês anterior à data da Proposta 

e o índice correspondente ao mês anterior à data base de reajuste da Tarifa da 

Refeição do respectivo ano, conforme a seguinte fórmula: ITR – IPCAi / IPCAo. 

16.4. É de competência da CONCESSIONÁRIA o cálculo do reajuste da 

Contraprestação, devendo informar ao Governo do Distrito Federal com até 5º 

(quinto) dias de antecedência da data de vencimento da fatura. 
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16.5. Em caso de discordância com o valor do reajuste previsto no item 

16.3 e 16.4, o Governo do Distrito Federal, devidamente fundamentado, 

apresentará suas razões mediante publicação no Diário Oficial do Distrito 

Federal até o prazo de 15 (quinze) dias após a apresentação da fatura pela 

CONCESSIONÁRIA. 

16.6. O valor referente à Contraprestação bem como eventuais 

penalidades ou acréscimos decorrentes de inadimplemento deverá ser garantido 

pelo Fundo Garantidor das Parcerias mediante fiança à CONCESSIONÁRIA., 

conforme modelo disposto no ANEXO 3. 

 

CLÁUSULA 17ª – DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS  
17.1. Além dos direitos e obrigações previstos em lei, o usuário dos 

Restaurantes Comunitários tem direito: 

 

a. Ampliação de oferta de refeições prontas saudáveis e a 

preços acessíveis, reduzindo assim, o número de pessoas em situação 

de insegurança alimentar de acordo com o Manual Programa Restaurante 

Popular elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome; 

b. Obter e utilizar os serviços relacionados à Concessão 

Patrocinada; 

c. Receber do Governo do Distrito Federal informações quanto 

ao uso do serviço prestado pela CONCESSIONÁRIA; 

d. Levar a conhecimento da CONCESSIONÁRIA e do Governo 

do Distrito Federal qualquer irregularidade que tenha conhecimento ou 

ato ilícito praticado pela CONCESSIONÁRIA na prestação do serviço. 

 

CLÁUSULA 18ª - DA FISCALIZAÇÃO  
18.1. O poder de fiscalização do Contrato será exercido pela Secretária 

de Desenvolvimento Social do Governo do Distrito Federal que terá livre acesso, 

em qualquer época, no exercício das suas atribuições, à administração, à 
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contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e financeiros da 

CONCESSIONÁRIA, bem como os bens de Concessão Patrocinada. 

18.2. A supervisão, inspeção e auditoria do Contrato será realizado pelo 

Governo do Distrito Federal a qualquer tempo, devendo comunicar à 

CONCESSIONÁRIA qualquer ocorrência, determinando sua regularização, e 

caso necessário, lavrando auto de infração. 

18.3. No caso de haver vícios, defeitos ou incorreções resultantes de 

execução ou de materiais empregados apurados pelo Governo do Distrito 

Federal deverá a CONCESSIONÁRIA reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir às suas expensas, as obras e serviços pertinentes à Concessão 

Patrocinada, restando facultado ao PODER CONCEDENTE a exigência de 

plano de ação, estipulando prazo para a execução. 

18.4. Em caso de descumprimento do item 18.3. o PODER 

CONCEDENTE poderá usar a Garantia de Execução do Contrato buscando 

reduzir os vícios, defeitos ou incorreções apresentadas. 

18.5. Antes do advento do termo contratual, deve o Governo do Distrito 

Federal realizar fiscalização pormenorizada para averiguar a condição dos bens 

reversíveis, conforme estabelecido no ANEXO 5. 

18.6. Cabe recurso da notificação de reparo ao Governo do Distrito 

Federal. 

18.7. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não executar as orientações 

do Poder Concedente, este poderá, diretamente ou por meio de terceiros, adotar 

medidas para corrigir o vício, defeito ou incorreções, sem prejuízo da aplicação 

das sanções e penalidades, denominado Verificador Independente. 

18.8. O Verificador Independente atuará no acompanhamento da 

execução do Contrato, e ainda na avaliação do Fator de Disponibilidade e do 

Fator de Desempenho pela CONCESSIONÁRIA, aferindo o cumprimento das 

obrigações, caso necessário poderá, ainda, auxiliar em eventual liquidação de 

valores decorrentes da recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro da 

Concessão e do pagamento de indenizações à CONCESSIONÁRIA. 
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18.9. O Verificador Independente possui competência e autonomia para 

diligenciar no sentido de cumprir suas funções, realizando levantamentos e 

medições de campo e colhendo informações junto à CONCESSIONÁRIA e ao 

Poder Concedente, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados da 

Concessão. 

18.10. Ficará a cargo do Poder Concedente a contratação do Verificador 

Independente bem como seus custos, nos termos da legislação aplicável. 

18.11. O Verificador Independente deverá ser contratado dentre pessoas 

jurídicas de elevado conceito no campo de sua especialidade, com destacada 

reputação ética junto ao mercado, alto grau de especialização técnica e 

adequada organização, aparelhamento e corpo técnico. 

18.12. A aferição realizada pelo Verificador Independente e os relatórios 

por ele produzidos serão emitidos conforme a periodicidade e conforme os 

demais requisitos estabelecidos no Contrato. 

18.13. É facultado à CONCESSIONÁRIA, em paralelo a apuração 

realizada pelo Verificador Independente realizar sua própria apuração do Fator 

de Disponibilidade e do Fator de Desempenho previsto no CONTRATO. 

18.14. O pagamento da Contraprestação mensal será realizado com base 

no (s) relatório (s) de aferição de desempenho produzidos pela 

CONCESSIONÁRIA, conjuntamente com as informações constantes no sistema 

de supervisão da Concessão no caso de o Poder Concedente não ter contratado 

um Verificador Independente ou este não ter entregue o relatório.  

18.15. Em caso de discordância de informações do (s) relatório (s) de 

aferição de desempenho apresentado (s) pela CONCESSIONÁRIA e pelo 

sistema de supervisão da Concessão, prevalecerá este último, ou ainda, no caso 

de não haver relatório de aferição de desempenho emitido pela 

CONCESSIONÁRIA o pagamento da Contraprestação mensal efetiva ocorrerá 

com base na média das últimas 06 (seis) notas por ela obtidas, salvo para os 

resultados que, no período, possam ser aferidos por meio das informações 

disponíveis no sistema central de supervisão e controle e/ou por meio de 

aferições realizadas pelo próprio Poder Concedente. 
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18.16. Na hipótese de não haver a obtenção da média de que trata a 

subcláusula anterior e/ou do resultado das aferições mencionadas, o pagamento 

da Contraprestação mensal efetiva deverá observar os termos da Cláusula 28, 

sem prejuízo do recurso à via arbitral. 

18.17. No caso de haver divergência entre o (s) relatório (s) de aferição 

de desempenho apresentado pelo Verificador Independente e 

CONCESSIONÁRIA, a questão será dirimida por meio da adoção dos 

mecanismos de solução amigável de conflitos, mas havendo valores 

incontroversas, estes serão pagos regularmente pelo Poder Concedente, e os 

eventuais ajustamentos, para mais ou para menos, resultantes da análise das 

divergências apontadas, incidirão sobre a Contraprestação mensal efetiva 

imediatamente seguinte à respectiva decisão. 

18.18. De toda forma, as partes poderão utilizar da via arbitral, nos termos 

da cláusula 28ª do CONTRATO. 

 

CLÁUSULA 19ª – DA ALOCAÇÃO DOS RISCOS 
 

20.1. É de responsabilidade, integral e exclusivamente, da CONCESSIONÁRIA 

todos os riscos relacionados à Concessão Patrocinada, salvo os riscos incluídos 

no item 20.3. (19.3) 

20.1.1. A CONCESSIONÁRIA dá pleno conhecimento da natureza e 

extensão dos riscos assumidos, inclusive para a formulação da proposta. 

20.1.2. Caso um dos riscos assumidos ocorram a CONCESSIONÁRIA 

não fará jus à  recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.  

20.2. É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA os seguintes riscos: 

 

a. Volume de usuários em desacordo com as projeções da 

CONCESSIONÁRIA ou do Poder Concedente; 

b. Recusa dos usuários de pagar a Tarifa de Refeição; 

c. Obtenção de licenças, permissões e autorizações relativas 

ao objeto do Contrato; 



(Papel Timbrado da Concessionária e do Governo do Distrito Federal) 

	 35	

d. Valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas 

decorrentes das desapropriações, instituição de servidões 

administrativas, imposição de limitações administrativas ou ocupação 

provisória de bens imóveis; 

e. Custos excedentes relacionados às obras e aos serviços 

objeto da Concessão Patrocinada, salvo nos casos previstos no item 20.3; 

f. Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos nas 

Diretrizes Técnicas Mínimas ou de outros prazos estabelecidos entre as 

Partes ao longo da vigência do Contrato, salvo nos casos previstos no 

item 20.3; 

g. Tecnologia empregada nas obras e serviços do objeto do 

Contrato; 

h. Perecimento, destruição, roubo, furto ou perda de bens da 

Concessão Patrocinada; 

i. manifestações sociais e/ou públicas que afetem de qualquer 

forma a execução dos serviços e das obras relacionados ao Contrato por 

(a) até 15 (quinze) dias, sucessivos ou não, a cada período de 12 (doze) 

meses contados a partir da Data da Assunção, caso as perdas e danos 

causados por tais eventos não sejam objeto de cobertura de seguros 

oferecidos no Brasil na data de sua ocorrência, e (b) até 90 (noventa) dias 

a cada período de 12 (doze) meses contados a partir da Data da 

Assunção, se as perdas e danos causados por tais eventos sejam objeto 

de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data de sua ocorrência; 

j. Gastos resultantes dos defeitos ocultos em bens da 

Concessão Patrocinada; 

k. Aumento do custo de capital, incluindo os resultantes de 

aumentos de taxas de juros; 

l. Variação das taxas de câmbio; 

m. Modificações na legislação, exceto aquelas mencionadas no 

item 20.3. 
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n. Caso fortuito e força maior que possam ser objeto de 

cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência; 

o. Recuperação, prevenção, remediação e gerenciamento do 

passivo ambiental relacionado a execução de obras do Novos 

Restaurantes Comunitários, exceto o passivo que não possa ser ou não 

pudesse ter sido descoberto ou previsto por aprofundada auditoria 

ambiental, realizada de acordo com as melhores práticas internacionais; 

p. Riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros 

oferecidos no Brasil na data de sua ocorrência, mas que deixem de sê-lo 

como resultado direto ou indireto de ação ou omissão da Concessionária; 

q. Possibilidade de a inflação de um determinado período ser 

superior ou inferior ao índice utilizado para reajuste da Tarifa da Refeição, 

da Contraprestação ou de outros valores previstos no Contrato para o 

mesmo período; e  

r. Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos 

ambientais decorrentes da operação dos Restaurantes Comunitários. 

 

20.3. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos seguintes riscos 

relacionados à Concessão Patrocinada, cuja responsabilidade é do Poder 

Concedente: 

a. 	Manifestações sociais e/ou públicas que afetem de qualquer 

forma a execução dos serviços e das obras relacionados ao Contrato, 

quando tais eventos excederem (a) 15 (quinze) dias, contados nos termos 

do item 20.2 (i), e apenas em relação ao(s) dia(s) que exceder(em) os 15 

(quinze) dias de responsabilidade da Concessionária, caso as perdas e 

danos causados por tais eventos não sejam objeto de cobertura de 

seguros oferecidos no Brasil na data de sua ocorrência e (b) 90 (noventa) 

dias, contados nos termos do item 20.2 (i), e apenas em relação ao(s) 

dia(s) que exceder(em) os 90 (noventa) dias de responsabilidade da 

Concessionária, caso as perdas e danos causados por tais eventos sejam 
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objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data de sua 

ocorrência. 

b. Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou 

impossibilite a Concessionária de cobrar a Tarifa da Refeição ou de 

reajustá-la de acordo com o estabelecido no Contrato, exceto nos casos 

em que a Concessionária houver dado causa a tal decisão; 

c. Descumprimento, pelo Poder Concedente, de suas 

obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se 

limitando, a descumprimento de prazos aplicáveis ao Poder Concedente 

previstos neste Contrato e/ou na legislação vigente; 

d. Caso fortuito ou força maior que não possam ser objeto de 

cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência; 

e. Alterações, pelo Poder Concedente, nos serviços e nas 

obras descritos nas Diretrizes Técnicas Mínimas; 

f. Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou 

encargos legais após a apresentação da Proposta, exceto os impostos 

sobre a renda; e 

g. Os custos e despesas relacionados à desocupação, ao 

reassentamento de pessoas e às eventuais indenizações que sejam 

devidas para a construção dos Novos Restaurantes Comunitários, que 

excedam a verba indicada no item 18.8, desde que não superem os 

valores previstos no plano de desocupações e reassentamentos NÃO 

TEM REFERENCIA NO CONTRATO aprovado pelo Governo do Distrito 

Federal, conforme referido no subitem 18.10.2. 

 

CLÁUSULA 20ª – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 

20.1. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá ser 

requerida pela CONCESSIONÁRIA observadas as hipóteses previstas no item 

20.3., e pelo Poder Concedente, quando cabível, desde que não altere a 

alocação de riscos prevista no Contrato. 
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CLÁUSULA 21ª - DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSIÇÃO 
DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

21.1. A parte interessada na recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro deverá encaminhar um pedido de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro acompanhado de um relatório técnico fundamentado com 

base nos efeitos dos eventos que lhe deram causa, caso necessário 

acompanhado de laudo pericial, estudos independentes e outros documentos 

cabíveis. 

21.1.1. O relatório técnico deverá demonstrar a estimativa de variação de 

investimentos, fundamentada nos custos e/ou despesas incorridas, os efeitos 

decorrentes previstos em um fluxo de caixa específico, bem como a sugestão de 

medidas necessárias para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato. 

21.2. No caso de o pedido de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro ser feito pela CONCESSIONÁRIA, esta deverá apresentar juntamente 

o que segue: 

 

a. O relatório técnico, laudo pericial e/ou estudo independente que 

efetivamente demonstre o impacto da ocorrência, conforme disposto no 

Contrato, com o detalhamento de dados, data da ocorrência e a provável 

duração da hipótese ensejadora da recomposição; 

b. Todos os documentos necessários à demonstração do cabimento do 

pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, sendo facultado ao 

Poder Concedente solicitar a sua complementação; 

c. Indicação da pretensão de revisão da remuneração, demonstrando 

pressupostos, parâmetros, impactos e eventuais alternativas de balanceamento 

das prestações. 

d. No caso de comprometimento de atrasos nos cronogramas previstos nas 

Diretrizes Técnicas Mínimas, estimar o tempo necessário para a regularização; 
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e. A estimativa da variação de investimentos, custos ou despesas, ou 

variação de receitas; 

f. Qualquer alteração necessária nas obras e nos serviços objeto do 

Contrato; 

g. Qualquer necessidade de aditamento do Contrato; e 

h. Qualquer necessidade de liberação do cumprimento de quaisquer 

obrigações, de qualquer das Partes; 

 

21.3. A parte que der início ao pedido de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro (Requerente) tem o dever de notificar a outra parte 

(Requerida) no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que tomar 

conhecimento da ocorrência ensejadora do pedido. 

 

21.4. Da data do recebimento da notificação do pedido de recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro, a Requerente tem o prazo de 15 (quinze) 

dias para enviar à Requerida a fundamentação e os documentos elencados no 

item 21.2. 

21.5. Caso o pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

seja realizado pelo Poder Concedente, passado o prazo de que trata o item 22.3, 

e não havendo manifestação da CONCESSIONÁRIA, será considerada aceita, 

de imediato, a proposta do Poder Concedente. 

21.6. É facultado ao Poder Concedente ter acesso às informações, bens 

e instalações da CONCESSIONÁRIA, ou ainda de terceiros que prestam serviço 

para esta, quando do pedido de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro feito pela CONCESSIONÁRIA. 

21.7. É facultada a participação de um agente autônomo para confirmar e 

atestar as situações ensejadoras do pedido de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro. 

21.8. Caso seja julgada pela procedência do pedido de recomposição de 

equilíbrio econômico-financeiro, o Poder Concedente poderá, cumulativamente 

ou não: 
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1. Pagar à CONCESSIONÁRIA os custos com diligências e estudos 

necessários à plena instrução do procedimento que tenham sido 

efetivamente incorridos ou do valor equivalente à perda de receita 

efetivamente ocorrida. 

2. Reduzir ou aumentar o prazo da Concessão Patrocinada, 

observando o limite total legal; 

3. Aumentar ou reduzir a Tarifa da Refeição; 

4. Aumentar até 25% (vinte e cinco por cento) ou reduzir, esta última 

sem qualquer limitação, do valor da Contraprestação devida pelo Governo do 

Distrito Federal à CONCESSIONÁRIA, se for o caso; 

5. Encerrar as atividades da unidade que não estiver atendendo à sua 

finalidade; 

6. Liberação da Parte de determinada (s) obrigação (ões) contratual 

(is) proporcional e diretamente relacionada (s) à hipótese ensejadora da 

recomposição. 

 

21.9. Qualquer aumento no valor do Contrato deverá respeitar o disposto 

na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 

21.10. Toda autorização, seja para aumentar ou reduzir valores, deve ser 

analisado pelo CGP, que deverá ser informado no prazo de 10 (dez) dias da sua 

formalização. 

21.11. No caso de ser julgado procedente o pedido de recomposição de 

equilíbrio econômico-financeiro para aumentar até 25% (vinte e cinco por cento), 

somente poderá ser aplicada se a variação provocada ao valor presente líquido 

da Contraprestação devida pelo Governo do Distrito Federal até o final do Prazo 

da Concessão Patrocinada não for superior a 25% (vinte e cinco por cento), 

observando-se para esse cálculo a taxa de retorno real indicada. 

21.12. O processo de recomposição será realizado de forma que o valor 

presente líquido do Fluxo de Caixa marginal do projeto, sem considerar os 

efeitos da variação inflacionária, resultante da consideração (i) dos fluxos 
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marginais relacionados com o evento que deu origem ao reequilíbrio e (ii) dos 

fluxos marginais resultantes da recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro, seja igual a zero. 

21.13. Para fins de determinação dos fluxos de caixa marginais, serão 

adotadas as melhores práticas para elaborar a projeção de tráfego e utilizados 

critérios de mercado para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas 

resultantes do evento que deu causa ao reequilíbrio. 

21.14. Na hipótese de novos investimentos ou serviços solicitados pelo 

Governo do Distrito Federal e não previstos no Contrato, o Poder Concedente 

poderá requerer à CONCESSIONÁRIA, previamente ao processo de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, a elaboração do projeto 

básico das obras e serviços, com todos os elementos necessários à precificação 

do investimento e das estimativas do impacto da obra sobre as receitas da 

CONCESSIONÁRIA, tudo de acordo com as normas técnicas e diretivas 

eventualmente estabelecidas. O Governo do Distrito Federal deverá, neste caso, 

estabelecer o valor limite do custo dos projetos e estudos a serem considerados 

para efeito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 

21.15. Haverá revisão do ajuste resultante da recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro, nem tampouco qualquer espécie de indenização ou 

ressarcimento à CONCESSIONÁRIA, para a hipótese de não se concretizarem 

quaisquer das projeções ou estimativas utilizadas no processo de recomposição, 

incluindo a hipótese de encerramento do Prazo da Concessão Patrocinada em 

data anterior à estimada. 

21.16. O procedimento de recomposição de equilíbrio econômico-

financeiro deverá ser concluído em até 60 (sessenta) dias, salvo nos casos de 

prorrogação, devidamente justificada. 

21.17. O pedido de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro 

somente poderá contabilizar eventos ocorridos até 180 (cento e oitenta) dias da 

apresentação do pleito.	 
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CLAUSULA 22ª - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
PELA CONCESSIONÁRIA  

 

22.1. A CONCESSIONÁRIA deverá manter a garantia de execução do 

Contrato como condição para sua assinatura, nos moldes abaixo:  

Ano do Contrato Valor 

1º R$ XXXXX 

2º R$ XXXXX 

3º R$ XXXXX 

4º R$ XXXXX 

5º R$ XXXXX 

A partir do 6º ano 

contado a partir da Data de 

Assunção 

R$ XXXXX 

 

22.2. A garantia será reajustada anualmente, na mesma data dos 

reajustes da Contraprestação, de acordo com a fórmula: Garantia de Execução 

do Contrato x IRT, observado que o IRT será calculado conforme o disposto no 

item 16.3. 

22.3. O pagamento da Garantia de Execução do Contrato não exime a 

CONCESSIONÁRIA do pagamento das obrigações contratuais, eventuais 

multas ou indenizações. 

22.4. Ficará a critério da CONCESSIONÁRIA a forma em que prestará a 

Garantia de Execução do Contrato, podendo ser prestada em uma das seguintes 

modalidades: 

títulos da dívida publica 

a. Fiança bancária, na forma do modelo que integra o 

Anexo 3; 

b. Seguro-garantia cuja apólice deve observar, no 

mínimo, o conteúdo do Anexo 4; ou 

c. Depósito em dinheiro. 
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22.5. No caso de a CONCESSIONÁRIA optar por carta de fiança e as 

apólices de seguro-garantia, estas deveram ter a vigência mínima de 01 (um) 

ano a conta da data de assinatura do Contrato, devendo ser renovadas 

sucessivamente por igual períodos até o fim da Concessão Patrocinada, na 

hipótese de não ser possível a renovação a CONCESSIONÁRIA deve contratar 

nova Garantia de Execução do Contrato. 

22.6. É dever da CONCESSIONÁRIA encaminhar a renovação da carta 

fiança e das apólices de seguro-garantia com antecedência mínimo de 30 (trinta) 

dias do seu vencimento, sob pena de deduzir o valor total do seu prêmio da 

Contraprestação ou ser considerar para fins de recomposição de equilíbrio 

econômico-financeiro, sem prejuízo das sanções previstas no Contrato. 

22.7. A Garantia de Execução do Contrato poderá ser utilizada nas 

seguintes hipóteses: 

 

a. A CONCESSIONÁRIA deixar de cumprir o determinado no 

Plano de Diretrizes Mínimas, seus prazos, e sobretudo, obter nota de 

desempenho não satisfatório por 3 (três) meses consecutivos ou por 6 

(seis) trimestres não consecutivos, segundo estabelecido no Anexo 5; 

b. Não honrar como pagamento de eventual obrigação 

pecuniária aplicada pelo Distrito Federal relacionadas à Concessão 

Patrocinada, ou ainda na falta de providências para corrigir o 

inadimplemento apurado em regular processo administrativo, sem 

prejuízo de qualquer sinistro no lapso de tempo; 

c. Caso os bens reversíveis sejam devolvidos fora das 

exigências estabelecidas; 

d. Caso o Governo do Distrito Federal exija plano de ação 

visando reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir serviço obra 

prestado de maneira viciada, defeituosa ou incorreta pertinente à 

Concessão Patrocinada, em prazo a ser estabelecido pelo Poder 

Concedente; 
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e. Caso as receitas não sejam suficientes para cobrir o valor 

do investimento dos custos e das despesas decorrentes da Concessão 

Patrocinada incorridas pelo Governo do Distrito Federal; e 

f. Caso seja declara a caducidade do Contrato, com a 

retenção de eventual crédito decorrente do Contrato, até o limite dos 

prejuízos causados ao Poder Concedente. 

 

22.8. É dever da CONCESSIONÁRIA, na hipótese de a Garantia de 

Execução do Contrato ser utilizada, providenciar a recomposição do montante 

integral, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de sua utilização, sem 

prejuízo de qualquer sinistro. 

22.9. Na hipótese de a seguradora reajustar a Garantia de Execução do 

Contrato, é dever da CONCESSIONÁRIA complementá-la, no prazo de 10 (dez) 

dias a contar da vigência do reajuste, sob pena de caracterizar-se inadimplência 

da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

22.10. Na hipótese de a seguradora não renovar a apólice de seguro-

garantia, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar garantia de valor e condições 

equivalentes, para aprovação do PODER CONCEDENTE, no prazo de 10 (dez) 

dias antes do vencimento da apólice, independentemente de notificação, sob 

pena de caracterizar-se inadimplência da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das 

sanções cabíveis. 

22.11. Somente será liberada ou restituída a garantia no caso da 

CONCESSIONÁRIA comprovar, integralmente, a regularidade de todas as 

obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

 

CLAUSULA 23ª - DA GARANTIA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO 
FINANCIADOR PERANTE A CONCESSIONÁRIA  

 

23.1. A CONCESSIONÁRIA poderá oferecer os direitos emergentes da 

Concessão Patrocinada, até o limite que não comprometa a operacionalização 

e a continuidade da Concessão, com base no art. 28 e 28-A da Lei nº 8.987, de 
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13 de fevereiro de 1995, caso venha a celebrar contrato de financiamento com 

terceiro. 

23.2. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA optar pela emissão de ações, 

estas poderão ser dadas em garantia de financiamento (s), ou como contra 

garantia de operações diretamente vinculadas ao cumprimento de obrigações 

decorrentes do contrato, desde que previamente comunicado e autorizado pelo 

ao Poder Concedente. 

23.3. Os direitos decorrentes do Contrato poderão ser cedidos pela 

CONCESSIONÁRIA à terceiros, ou o pagamento direito em nome do 

Financiador das obrigações pecuniárias assumidas pelo Poder Concedente, ou 

de qualquer valor ou indenização que tenha direito ao recebimento, inclusive por 

extinção antecipada do Contrato.  

23.4. No caso de inadimplemento contratual pela CONCESSIONÁRIA, os 

financiadores poderão assumir o controle da SPE quando constatado a 

inviabilidade, ou seja, colocado em risco a Concessão Patrocinada. 

23.5. Na hipótese acima descrita, o Poder Concedente somente 

autorizará a assunção da Concessão para o (s) financiador (es), se estes 

preencherem os requisitos de habilitação jurídica e regularidade fiscal, constante 

no Edital, momento em que não haverá alteração de obrigações dos sócios ou 

acionistas perante o Poder Concedente. 

23.6. No caso de transferência do controle da Concessão Patrocinada 

prevista no item 24.4., o pedido de autorização da assunção deverá ser 

apresentado por escrito pela CONCESSIONÁRIA em conjunto com o (s) 

financiador (es) devidamente justificado e instruído com elementos hábeis a 

análise, tais como:  

a. Cópia de atas de reuniões de sócios ou acionistas da 

CONCESSIONÁRIA; 

b. Correspondências trocadas sobre o assunto entre os 

interessados; 

c. Relatórios de auditoria; 

d. Demonstrações financeiras; e 
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e. Outros documentos pertinentes. 

 

CLÁSULA 24ª - DOS SEGUROS  
 

24.1. É dever da CONCESSIONÁRIA manter vigente apólices de seguros 

durante o prazo da Concessão Patrocinada, além dos seguros exigidos pela 

legislação aplicável, objetivando a garantia efetiva da cobertura dos riscos 

inerentes à execução do objeto do Contrato, sob pena de multa diária, conforme 

estabelecido, até a apresentação da apólice ou do respectivo endosso, sem 

prejuízo de outras medidas cabíveis. 

24.2. A execução do serviço bem como das obras objeto do Contrato está 

vinculada a apresentação ao Poder Concedente de comprovação de apólices de 

seguros em vigor, podendo ser apresentada apólice provisórias, desde que as 

garantias estejam sempre cobertas conforme previsto no Contrato. 

24.3. Somente será válida a apólice de seguro emitida por seguradoras 

devidamente autorizadas a operar no Brasil pela Superintendência de Seguros 

Privados - SUSEP. 

24.4. A instituição financeira credora CONCESSIONÁRIA poderá ser 

incluídas nas apólices de seguro, na condição de cosseguradas ou beneficiárias. 

24.5. O Poder Concedente deverá ser indicado como cosseguradoras das 

apólices de seguros, cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, 

suspensão, modificação ou substituição de quaisquer apólices contratadas pela 

CONCESSIONÁRIA, bem como a alteração nas coberturas e demais condições 

correspondentes, a fim de se assegurar a adequação dos seguros a novas 

situações que ocorram durante o período do CONTRATO. 

24.6. A apólice de seguro deverá contratar e manter em vigor: 

a. Seguro de Danos Materiais: abrangendo riscos de 

engenharia, operacionais e relativos à máquinas e equipamentos 

indispensáveis para a execução do objeto do Contrato; 

b. Seguro de Responsabilidade Civil: deverá cobrir a 

CONCESSIONÁRIA e o Poder Concedente, os administradores, os 
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empregados, os funcionários, os prepostos, pelos montantes que possam 

a ser responsabilizados a título de danos materiais, pessoais e morais, 

custas processuais, derivas da execução da Concessão Patrocinada, 

inclusive, mas não se limitando, a danos involuntários pessoais, mortes, 

danos materiais causados a terceiros e seus veículos, incluindo o Poder 

Concedente. 

24.6. É dever da CONCESSIONÁRIA: 

a. Contratar apólice de seguro com vigência mínima de 12 

(doze) meses a contar da Data de Assunção, devendo ser renovada 

sucessivamente por igual período até o final da Concessão Patrocinada; 

b. Informar ao Poder Concedente todos os bens cobertos pelo 

(s) seguro (s) e forma de cálculo, sendo que os danos deverão considerar 

os limites máximos de indenização calculados com base no maior dano 

provável; 

c. A responsabilidade pela abrangência ou omissões 

decorrentes da realização do (s) seguro (s); 

d. O pagamento integral da franquia, em caso de utilização.  

e. Encaminhar ao Poder Concedente, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias do seu vencimento, documento comprovando a 

renovação ou se serão automaticamente renovadas imediatamente após 

o vencimento da (s) apólice (s) de seguro, sob pena do Poder Concedente 

contratar os seguros e deduzir o valor total do seu prêmio da 

Contraprestação devida à CONCESSIONÁRIA, para fins de 

recomposição de reequilíbrio econômico do Contrato; e 

f. Enviar ao Poder Concedente cópia autenticada das apólices 

de seguros contratados e renovados;  

g. Apresentar, anualmente, certificado emitido pela seguradora 

que todos os prêmios vencidos no ano imediatamente anterior foram 

devidamente quitados; e 

h. Apresentar, anualmente, certificado emitido pela seguradora 

que as apólices contratadas pela CONCESSIONÁRIA estão em plena 
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vigência ou foram renovadas, devendo neste caso ser encaminhada ao 

poder concedente a comprovação da renovação; e 

i. Apresentar, em prazo não superior a 15 (quinze) dias do fim 

da vigência de cada apólice, certificado emitido pela seguradora 

confirmando que as apólices de seguros contratados foram ou serão 

renovadas imediatamente após o seu vencimento 

24.7. Deve constar na (s) apólice (s) de seguro (s) a obrigação da 

seguradora de informar, imediatamente, à CONCESSIONÁRIA e ao Poder 

Concedente quaisquer alterações no (s) contrato (s). 

24.8. Na hipótese prevista no item 25.6., “e”, o Poder Concedente não 

será responsabilizado caso opte por não contratar seguro cuja apólice não foi 

apresentada no prazo previsto pela CONCESSIONÁRIA. 

24.9. É facultado à CONCESSIONÁRIA, desde que previamente 

autorizado pelo Poder Concedente, alterar cobertura ou condições vigentes da 

(s) apólice (s) de seguro, buscando enquadrar em situações diversas das iniciais. 

24.10. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da 

obrigação de contratar e manter em plena vigência as apólices de seguro, o 

Poder Concedente, independentemente da prerrogativa de decretar a 

intervenção ou a caducidade da Concessão e de aplicar as demais penalidades 

correspondentes, poderá proceder à contratação e ao pagamento direto dos 

prêmios respectivos, correndo a totalidade dos custos a expensas da 

CONCESSIONÁRIA. 

24.11. Os custos dispendidos pelo Poder Concedente mencionados na 

subcláusula anterior, a CONCESSIONÁRIA deverá, em até 15 (quinze) dias da 

notificação, reembolsar o Poder Concedente, sob pena de ter o valor descontado 

da Contraprestação Mensal Efetiva do mês subsequente. 

 

CLÁUSULA 25ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
25.1. O Poder Concedente poderá, resguardado o devido processo legal, 

sem prejuízo das responsabilidades civil e penal, aplicar à CONCESSIONÁRIA 

penalidades quando: 
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a. Houver o descumprimento, parcial ou total, do Contrato; 

b. For atribuído à CONCESSIONÁRIA nota de desempenho de 

nível satisfatório, por 3 (três) trimestres consecutivos, ou por 6 (seis) 

trimestres não consecutivos ao longo do Prazo da Concessão 

Patrocinada nos termos do Anexo 5.  

25.2. As penalidades são as seguintes: 

a. Advertência por escrito relatando o descumprimento bem 

como formulando determinação para adoção de medidas necessárias à 

correção; 

b. Multa de até 2% (dois por cento) do valor do Contrato; 

c. Declaração da caducidade da Concessão Patrocinada; 

d. Suspensão temporária do direito de participação em 

licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 02 (dois) anos; 

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição e até que seja promovida a reabilitação da 

CONCESSIONÁRIA perante a Administração Pública Distrital, que será 

concedida sempre que forem ressarcidos os prejuízos resultantes à 

Administração e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no item anterior. 

25.3. Na busca de resguardar a efetividade e proporcionalidade da 

penalidade, o Poder Concedente norteará sua decisão considerando: 

a. A natureza, a gravidade, os danos, tanto ao interesse 

público como ao privado, resultantes da infração; 

b. A vantagem auferida;  

c. As peculiaridades do caso, agravantes ou atenuantes, se é 

caso de reincidência, boa ou a má-fé da CONCESSIONÁRIA, e 

antecedentes; 
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d. A situação econômico-financeira da CONCESSIONÁRIA, 

ponderando seus compromissos financeiros, se há possibilidade geração 

de receitas e manutenção da execução do Contrato; 

e. a proporcionalidade entre a penalidade da falta e ao número 

de usuários atingidos e a duração, se for continuado. 

25.4. Na hipótese de ser configurado enriquecimento ilícito da 

CONCESSIONÁRIA o Poder Concedente deve assegurar a devolução de toda 

vantagem, caso necessário poderá executar a Garantia de Execução de 

Contrato, sem prejuízo das penalidades civil e penalmente cabíveis. 

25.5. O procedimento administrativo de aplicação das penalidades 

ocorrerá nos seguintes moldes: 

a. Lavratura de auto de infração pelo Poder Concedente, 

devidamente fundamentado, indicando a infração cometida; 

b. Intimação da CONCESSIONÁRIA para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar defesa prévia e demonstrar a regularização da 

infração; 

c. Devidamente instruído o procedimento administrativo, o 

Poder Concedente decidirá sobre a aplicação da sanção; 

d. Da decisão proferida, cabe recurso para o Secretário da 

Secretaria de Estado de Projetos Especiais, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados da intimação do ato. 

25.6. A CONCESSIONÁRIA, juntamente com a defesa prévia, pode 

requerer diligência e perícia na fase de instrução, podendo apresentar pareceres 

e alegações, podendo o Poder Concedente recursar provas ilícitas e/ou medidas 

desnecessárias. 

25.7. De acordo com o disposto no art. 109, inciso III, da Lei Federal nº 

8.666, caberá pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, da 

decisão que imputar a sanção de declaração de inidoneidade. 

25.8. No caso de a penalidade imposta ser o pagamento de multa, o 

documento para cobrança será emitido pelo Poder Concedente que deverá ser 

pago em até 5 (cinco) dias contados da data do recebimento da notificação, sob 
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pena de incidência de juros de mora vinculados à variação pro rata da taxa 

SELIC, ou o Poder Concedente pode descontar o valor correspondente da 

Contraprestação, sem prejuízo da Execução da Garantia. 

25.9. As sanções pecuniárias serão revertidas em favor do Tesouro do 

Distrito Federal. 

25.10. Nos casos de risco de descontinuidade da prestação da 

Concessão, ou dano grave aos direitos dos usuários, à segurança pública ou ao 

meio ambiente, ou qualquer outra situação em que se verifique risco iminente, 

desde que motivadamente, o Poder Concedente poderá adotar medidas 

cautelares urgentes. 

25.11. Aplica-se, supletivamente ao procedimento definido nesta cláusula, 

o disposto nas Leis Federais e Distritais referente à Concessão Patrocinada.  

 
CLÁUSULA 26ª – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS  
 

26.1. É facultado as partes, no caso de conflitos e/ou controvérsias 

decorrente da relação contratual, solucionar amigavelmente seus conflitos 

baseado no princípio da boa-fé. 

26.2. O Poder Concedente deverá ser comunicado quando o conflito ou 

controvérsia versar sobre direitos, obrigações, execução contratual, sobretudo 

quanto à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 

26.3. A comunicação mencionada anteriormente deverá ser apresentada 

com suas alegações sobre o conflito bem como proposta de solução, tendo a 

parte notificada o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação, 

para apresentar proposta de solução, concordando ou não com o recebido. 

26.4. No caso de concordância com a proposta de solução de conflito, as 

partes darão por encerrado o conflito e/ou controvérsia, devendo adotar as 

medidas cabíveis para concretização do proposto. 

26.5. No caso de não concordância, será designada reunião com as 

partes para debater e solucionar o conflito e/ou controvérsia. 
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26.6. Em qualquer das hipóteses, o conflito e/ou controvérsia deverá ser 

resolvido no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, desde que 

de comum acordo, sob pena de instauração de procedimento de mediação ou 

processo de arbitragem. 

26.7. A arbitragem será administrada por uma Câmara Arbitral, em 

Brasília/DF, utilizando-se a língua portuguesa como idioma oficial para a prática 

de todo e qualquer ato, de acordo com o regulamento vigente na data de início 

da arbitragem, a luz da Lei Federal nº 9.307/96. 

26.7.1. A escolha da Câmara arbitral será exercida pelo Poder 

Concedente, dentre as instituições de notório reconhecimento e, 

preferencialmente, experiência na matéria objeto do litígio a ser dirimido e que 

possuam regulamento adaptado às arbitragens com o Poder Público, em até 30 

(trinta) dias contados da apresentação da controvérsia por qualquer das partes, 

via comunicação formal à outra. 

26.7.2. No caso de omissão por parte do Poder Concedente na indicação 

de uma Câmara Arbitral, caberá à CONCESSIONÁRIA fazê-lo, observado os 

mesmos critérios e prazo estipulados no item 27.7.1. 

26.8. O tribunal será composto por 3 (três) árbitros, cada parte indicará 

um arbitro e o terceiro será escolhido de comum acordo, sendo este o presente 

do tribunal formado. Não havendo consenso em sua escolha, a Câmara Arbitral 

indicará o terceiro árbitro. 

26.9. De acordo com o disposto no art. 11, inciso II, da Lei Distrital nº 

3.792/06, art. 11, III, da Lei Federal nº 11.079/04, bem como com a Lei Federal 

nº 9.307/96, as controvérsias que envolvam direitos patrimoniais disponíveis 

serão tratadas por arbitragem, inclusive as que seguem: 

a. Reconhecimento do direito e recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro, em favor de qualquer das partes; 

b. Do inadimplemento contratual por quaisquer das partes; 

c. Quando do acionamento dos mecanismos de garantia; 

d. Quando não forem aceitas as faturas emitidas pela 

CONCESSIONÁRIA; 
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e. Valor da indenização no caso de extinção do Contrato; 

26.10. O Contrato deve seguir sendo cumprido independentemente da 

submissão de qualquer questão a uma Câmara Arbitral. 

26.11. A CONCESSIONÁRIA custeará com os gastos de todo o 

procedimento de contratação de uma Câmara Arbitral até seja proferida a 

sentença arbitral, independentemente de quem solicitou. 

26.12. No caso de a sentença arbitral ser favorável a CONCESSIONÁRIA, 

o Poder Concedente restituirá o gasto despendido com a contratação da Câmara 

Arbitral, podendo o Poder Concedente acrescentar esse pagamento à 

Contraprestação do mês subsequente à sentença arbitral. 

26.13. No caso de sucumbência recíproca, os gastos serão divididos 

conforme determinado em sentença arbitral, e quanto ao pagamento por parte 

do Poder Concedente, podendo o Poder Concedente acrescentar esse 

pagamento à Contraprestação do mês subsequente à sentença arbitral. 

26.14. Os honorários advocatícios serão custeados por cada parte, 

independentemente da sucumbência determinada na sentença arbitral. 

26.15. Antes da constituição de Câmara Arbitral, ou durante o 

procedimento, caso seja necessária a obtenção de medida coercitiva ou de 

urgência, as partes podem requere-la judicialmente, observado o disposto no art. 

22. § 5º da Lei Federal nº 9.307/96. 

26.16. As decisões da Câmara Arbitral serão definitivas para o impasse e 

vincularão as partes. 
 

CLÁUSULA 27ª - DA INTERVENÇÃO		
27.1. Nos termos do art. 32 e seguintes da Lei Federal n° 8.987/95, para 

assegurar a adequação da prestação do (s) serviço (s) e execução da (a) obra 

(s), bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e 

legais pertinentes, o Poder Concedente poderá intervir na Concessão 

Patrocinada. 

27.2. A intervenção poderá ocorrer quando houver: 
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a. A cessação ou a interrupção, total ou parcial, da prestação 

dos serviços ou execução da obra objeto da Concessão Patrocinada; 

b. Deficiências graves no desenvolvimento das atividades; 

c. Situações que ponham em risco a segurança de pessoas ou 

bens; 

d. Um desempenho “não satisfatório”, por 3 (três) trimestres 

consecutivos, ou por 6 (seis) trimestres não consecutivos ao longo do 

Prazo da Concessão Patrocinada pelo descumprimento das metas 

estabelecidas no Anexo 5; 

e. Descumprimento das Diretrizes Técnicas Mínimas;  

f. Omissão por parte da CONCESSIONÁRIA na apresentação 

das apólices de seguro obrigatórias;  

g. Desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da má 

administração, colocando em risco a continuidade da Concessão 

Patrocinada; 

h. Utilização da infraestrutura dos Restaurantes Comunitários 

para fins ilícitos; e 

i. Omissão na prestação de contas ou oferecimento de óbice 

à fiscalização. 

27.3. A intervenção deverá ser feita por intermédio de decreto emitido pelo 

Poder Concedente, contendo as justificativas e motivos, o prazo de duração, 

podendo ser prorrogável por igual período, desde que devidamente justificado, 

os objetivos e limites, e por fim, nome e qualificação do interventor. 

27.4. O Poder Concedente tem o prazo de 30 (trinta) dias para a 

instauração de processo administrativo a fim de apurar as causas determinantes, 

e ainda, apurar a responsabilidade, devendo observar o devido processo legal. 

27.5. A intervenção afasta, imediatamente os administradores da SPE, 

não devendo afetar o regular negócio da CONCESSIONÁRIA. 

27.6. Na hipótese de não serem observados os pressupostos legais e 

regulamentares, os princípios da Administração Pública por parte do Poder 

Concedente, seja declara a nulidade da intervenção, devendo ser imediatamente 
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devolvida a Concessão à CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do seu direito de 

eventual indenização. 

27.7. No caso de ser cessada a intervenção e não foi extinta a Concessão, 

o objeto do Contrato será restituído à CONCESSIONÁRIA. 

27.8.  As receitas obtidas durante o período da intervenção serão 

utilizadas para a cobertura dos investimentos, custos e despesas necessários 

para restabelecer o normal funcionamento dos Restaurante Comunitários. 

27.9. O eventual saldo remanescente da exploração, finda a intervenção, 

será entregue à CONCESSIONÁRIA, a não ser que seja extinta a Concessão 

Patrocinada, situação em que se aplicarão as disposições específicas. 

 
CLÁUSULA 28ª - DOS CASOS DE EXTINÇÃO 
 

28.1. A Concessão Patrocinada extinguir-se-á por: 

a. Término do prazo contratual; 

b. Encampação; 

c. Caducidade; 

d. Rescisão; 

e. Anulação; ou 

f. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução do Contrato. 

g. Falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA. 

 

28.1. Extinta a Concessão Patrocinada, voltam ao Governo do Distrito 

Federal todos os Bens Reversíveis, livres e desembaraçados de quaisquer ônus 

ou encargos, e cessarão, para a Concessionária, todos os direitos emergentes 

do Contrato, incluindo aqueles transferidos à CONCESSIONÁRIA pelo Poder 

Concedente para a execução do Contrato. 

28.2. Extinta a Concessão Patrocinada, imediatamente ocorrerá a 

assunção do objeto do Contrato, momento em que serão realizados 
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levantamentos, avaliações e liquidações necessárias, bem como a desocupação 

das instalações de todos os Bens Reversíveis. 

28.3. Extinto o Contrato antes do seu termo, o Poder Concedente, sem 

prejuízo de outras medidas cabíveis, poderá ocupar temporariamente, bens 

móveis e imóveis e valer-se de pessoal empregado na prestação das atividades 

para a continuidade da Concessão Patrocinada, bem como manter os contratos 

firmados com terceiros em seus exatos termos. 

 
CLÁUSULA 29ª - TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL  
29.1. A Concessão Patrocinada encerra-se com o término do prazo, 

também se extinguindo, por consequência, as relações contratuais entre as 

partes, com exceção daquelas expressamente previstas neste Contrato. 

29.2. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo encerramento dos 

contratos firmados com terceiros, devendo assumir todos os encargos, 

responsabilidades e ônus decorrentes. 

29.3. A CONCESSIONÁRIA deve colaborar com o Poder Concedente 

para que os serviços objeto da Concessão Patrocinada continuem a ser 

prestados de acordo com as Diretrizes Mínimas, zelando pela continuidade dos 

serviços, mitigando qualquer intercorrência. 

 

CLÁUSULA 30ª - DA ENCAMPAÇÃO  
 

30.1. O Poder Concedente poderá encampar, a qualquer tempo, a 

Concessão Patrocinada, desde que por motivo de interesse público, por 

intermédio de lei específica e prévio pagamento de indenização. 

30.2. A indenização deve cobrir (i) os investimentos vinculados aos Bens 

Reversíveis ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados 

para cumprimento do Contrato, (ii) todos os encargos e ônus de multas, 

rescisões e indenizações que se fizera, devidas a fornecedores, financiador (es), 

contratos e terceiros em geral, incluindo honorários advocatícios, decorrente de 

vínculo contratual, e (iii) todas as despesas causadas pela encampação, bem 
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como os custos de rescisão antecipada dos contratos celebrados pela 

CONCESSIONÁRIA para execução do objeto do Contrato. 

30.3. O cálculo do valor da indenização dos Bens Reversíveis não 

amortizados será feito com base no valor contábil constante das demonstrações 

contábeis da CONCESSIONÁRIA, apurado segundo a legislação aplicável e as 

regras contábeis pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual 

reavaliação de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorização 

expressa e sem ressalvas nesse sentido do PODER CONCEDENTE. 

30.4. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela 

CONCESSIONÁRIA ao Poder Concedente serão descontados da indenização 

previstas para o caso de encampação. 

 

CLÁUSULA 31ª - DA CADUCIDADE  
 

31.1. O Poder Concedente poderá promover a decretação da caducidade 

da Concessão Patrocinada, além das hipóteses previstas legalmente e no 

Contrato, quando: 

a. Os serviços ou obras estiverem sido, reiteradamente, 

prestados ou executados inadequadamente ou de forma deficiente ao 

Termo de Diretrizes Mínimas; 

b. Houver o descumprimento por parte da CONCESSIONÁRIA 

o descumprimento reiterado de cláusulas contratuais ou disposições 

legais atinentes à Concessão Patrocinada; 

c. A CONCESSIONÁRIA desviar o seu objeto social;  

d. Houver atrasos no cumprimento do cronograma, iguais ou 

superior à 12 (doze) meses, comprometendo a qualidade do serviço e/ou 

execução da obra; 

e. Houver alteração do controle societário da 

CONCESSIONÁRIA sem previa aprovação do Poder Concedente; 
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f. Houver a paralização dos serviços ou execução de obra ou 

concorrer para o perder ou comprometer as condições econômicas, 

financeiras, técnicas ou operacionais para a consecução ideal do objeto; 

g. A CONCESSIONÁRIA descumprir obrigação contratual e 

manter plena vigência as apólices de seguro, não cumprir as penalidades 

impostas por infrações cometidas, devendo observar o prazo para 

cumprimento, não providenciar o pagamento de multa, não atender 

intimação do Poder Concedente no sentido de regularizar a prestação do 

serviço ou execução de obra; 

h. A CONCESSIONÁRIA for condenada em sentença judicial 

transitada em julgado por sonegação fiscal, e contribuições sociais; 

i. A CONCESSIONÁRIA ou qualquer uma de suas 

contratadas forem declaradas inidôneas por entre público. 

j. A CONCESSIONÁRIA cobrar a Tarifa da Refeição em 

desacordo com o Contrato; 

k. A CONCESSIONÁRIA obter nota de desempenho que 

caracterize “não satisfatório”, por 5 (cinco) trimestres consecutivos ou por 

10 (dez) trimestres não consecutivos; 

31.2. Antes da decretação de caducidade deve ser verificada a 

inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo instaurado 

especificamente para este sim, resguardado o direito do devido processo legal. 

31.3. Não será instaurado processo administrativo de caducidade sem 

prévia notificação à Concessionária, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para 

corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos 

contratuais. 

31.4. Na hipótese de apuração e comprovação de inadimplemento por 

meio de processo administrativo, o Poder Concedente decretará a caducidade 

independentemente de indenização prévia. 

31.5. A decretação da caducidade não acarretará para o Poder 

Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação a ônus, encargos, 

obrigações ou compromissos com terceiros assumidos pela 
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CONCESSIONÁRIA, notadamente em relação a obrigações de natureza 

trabalhista, tributária e previdenciária. 

31.6. Decretada a caducidade, a indenização à CONCESSIONÁRIA 

devida pelo Poder Concedente ficará limitada às parcelas dos investimentos 

vinculados aos Bens Reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que 

tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade 

do serviço, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados 

pela CONCESSIONÁRIA. 

31.7. Do valor da indenização mencionada no item 32.6. serão 

descontados (i) os prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA ao Governo do 

Distrito Federal e à sociedade, (ii) as multas contratuais aplicadas à 

CONCESSIONÁRIA que não tenham sido pagas até a data do pagamento, e (iii) 

quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de 

seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a 

declaração de caducidade. 

31.8. A declaração de caducidade acarretará, ainda: (i) a execução da 

Garantia de Execução do Contrato, para ressarcimento de eventuais prejuízos 

causados ao Poder Concedente; e (ii) retenção de eventuais créditos 

decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao Poder 

Concedente. 

 

CLÁUSULA 32ª - DA RESCISÃO  
 

32.1. A CONCESSIONÁRIA deve comunicar por escrito a intenção de 

rescindir o Contrato no caso de descumprimento pelo Poder Concedente de suas 

obrigações. 

32.2. Na hipótese de o Poder Concedente não regularizar o cumprimento 

de suas obrigações dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da 

notificação, o Contrato poderá ser rescindido por inciativa da 

CONCESSIONÁRIA mediante procedimento arbitral. 
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32.3. Em hipótese alguma os serviços ou obras objetos do Contrato 

poderão ser interrompidos ou paralisados até 20 (vinte) dias após a sentença do 

juízo arbitral que decretar a rescisão contratual. 

32.4. A indenização devida pelo Poder Concedente deve cobrir os 

investimentos vinculados aos Bens Reversíveis ainda não amortizados ou 

depreciados, que tenham sido realizados para cumprimento do Contrato, 

considerando os valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de 

cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram 

a rescisão. 

 

CLÁUSULA 33ª - DA ANULAÇÃO DO CONTRATO  
 

33.1.	O Contrato poderá ser anulado por decisão judicial, na hipótese de 

ocorrência de ilegalidade que caracterize vício insanável. 

33.2. A indenização devida pelo Poder Concedente deve cobrir os 

investimentos vinculados aos Bens Reversíveis ainda não amortizados ou 

depreciados, que tenham sido realizados para cumprimento do Contrato, 

considerando os valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de 

cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram 

a rescisão 

33.3. A indenização não será devida se a CONCESSIONÁRIA tiver 

concorrido para a ilegalidade e nos casos em que a ilegalidade lhe for imputada 

de forma exclusiva, caso em que a indenização devida pelo PODER 

CONCEDENTE ficará limitada às parcelas dos investimentos vinculados aos 

Bens Reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido 

realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidades do serviço, 

descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela 

CONCESSIONÁRIA 
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CLÁUSULA 34ª - DA FALÊNCIA OU DA EXTINÇÃO DA 
CONCESSIONÁRIA 

34.1. Nos casos de falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA, a 

indenização ficará limitada ao valor das parcelas dos investimentos vinculados a 

Bens Reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido 

realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço 

concedido, descontado o valor das multas contratuais e dos danos 

eventualmente causados pela CONCESSIONÁRIA. 
 

CLÁUSULA 35ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
35.1. As partes comprometem-se a se comunicar por escrito e remetidas 

desde que comprovadas por protocolo, quer seja em mãos, fax, correio, ou 

correio eletrônico. 

35.1.1. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicações, 

na forma desta cláusula, os endereços indicados no preâmbulo e os seguintes 

números de fax: 

a. Governo do Distrito Federal: 61-XXXXX // XXXXX (Gabinete 

do Governador) 

b. Concessionária: [●] 

35.2. As partes devem manter os seus dados pessoais, endereço para 

correspondência sempre atualizados, se houver alteração deverá comunicar 

imediatamente a outra parte. 

35.3. Os prazos estabelecidos em dias contar-se-ão em dias corridos, 

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

primeiro dia e contar-se o último. 

35.4. Salvo disposição em contrário, só se iniciam e vencem os prazos 

em dias de expediente do Poder Concedente, prorrogando-se para o próximo 

dia útil nos casos em que a data de início ou vencimento coincidir em dia em que 

não há expediente. 

35.5. O não exercício, ou o exercício tardio ou parcial, de qualquer direito 

que assista a qualquer das partes pelo Contrato, não importa em renúncia, nem 
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impede o seu exercício posterior a qualquer tempo, nem constitui novação da 

respectiva obrigação ou precedente. 

35.6. Se qualquer disposição do Contrato for considerada ou declarada 

nula, inválida, ilegal ou inexequível em qualquer aspecto, a validade, a legalidade 

e a exequibilidade das demais disposições contidas no Contrato não serão, de 

qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato. As partes negociarão, de 

boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais ou inexequíveis por 

disposições válidas, legais e exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais 

próximo possível ao efeito econômico das disposições consideradas inválidas, 

ilegais ou inexequíveis. 

35.7. 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 e não 

será alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das partes. 

35.8. O Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da 

República Federativa do Brasil, e a Concessão Patrocinada será regida pela Lei 

nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e, no que couber, pelas Lei nº 8.987, de 

13 de fevereiro de 1995, sem prejuízo de outras normas aplicáveis. 

35.9. Fica desde já eleito o Foro de Brasília para dirimir quaisquer 

controvérsias oriundas do presente Contrato que não possam ser resolvidas 

mediante arbitragem, nos termos da Cláusula 27. 

35.10. Todos os documentos relacionados ao Contrato e à Concessão 

Patrocinada deverão ser redigidos em, ou oficialmente traduzidos para a língua 

portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou inconsistência, a versão em língua 

portuguesa deverá prevalecer. 

 

E por assim estarem de pleno acordo com as disposições e condições do 

presente Contrato, as partes o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma 

na presença das testemunhas, que também o assinam, para que se produzam 

seus efeitos legais e jurídicos. 
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Brasília, [.] de [.] de 2020. 
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Endereço 
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