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1.0 MODELO JURÍDICO 

a. Desenho e Estruturação do Modelo Jurídico: 

Em atendimento ao Edital de Chamamento Público nº 004/2016 ("Edital") publicado pelo 

Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas - CGP, nos termos do Decreto nº 36.554, de 17 de 

junho de 2015, Resolução nº 78, que versa sobre o Procedimento de Manifestação de Interesse - 

PMI, o CONSÓRCIO NOVO CAVE, formado pelas empresas Prospecta Engenharia LTDA e 

AV Comunicação e Marketing LTDA, com fundamento na Lei nº 8.987/95, no artigo 21 da Lei nº 

8.987/95, no artigo 31 da Lei nº 9.074/95 e, ainda, nas legislações estadual e municipal, 

principalmente, a Lei nº 1.137, de 10 de julho 1996, requereu e obteve a necessária autorização 

expressa no dia 09 de dezembro de 2016 para a realização de estudos que englobam os aspectos 

de natureza técnica, econômico-financeira e jurídica ao desenvolvimento de um modelo de 

negócio para a revitalização, modernização, manutenção e operação do COMPLEXO 

ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE 

ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES, no Distrito 

Federal. 

Com tal objetivo o CONSÓRCIO NOVO CAVE desenvolveu trabalhos técnicos, econômico-

financeiros e jurídico-legais, os quais estão sintetizados em três cadernos, a saber: (i.) Modelo 

Técnico; (ii.) Modelo Econômico-Financeiro; e (iii.) Modelo Jurídico. 

Este CADERNO 3 apresenta de forma consolidada o Relatório Jurídico elaborado pelo Consórcio 

ao objetivado pelo GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. 

Introdução: 

O objeto do Caderno Jurídico consiste na apresentação do arranjo institucional visando a 

revitalização, modernização, manutenção e operação do COMPLEXO ESPORTIVO E DE 

LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO 

ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES. 

Serão examinados e apresentados o conceito e as principais características da concessão comum, 

modelagem jurídica definida no Edital de Chamamento Público nº 004/2016, bem como as minutas 

de edital de licitação e do respectivo contrato necessárias à futura outorga da concessão de obra 

pública.  

Legislação Analisada: 

Para fins de definição da modelagem jurídica proposta neste Caderno, foram analisadas as 



 
 

 
 

seguintes normas, que serão citadas em diversas passagens do presente documento: 

 Constituição Federal de 1988; 

 Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública (“Lei de Licitações”); 

 Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 - dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão da prestação de serviços públicos (“Lei de Concessões”); 

 Lei federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995 - estabelece normas para outorga e prorrogações 

de concessões e permissões de serviços públicos; 

 Lei federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 - dispõe sobre a arbitragem;  

 Lei municipal nº 1.137, de 10 de julho de 1996 - estabelece normas sobre contratos de 

concessão de obras públicas. 

Concessão de Serviço Público. Concessão de Obra Pública. Adequação: 

A concessão comum, que passou a ser assim denominada a partir da instituição das parcerias 

público-privadas, é disciplinada, em nível nacional, pela Lei de Concessões, sendo conceituada 

pela referida norma da seguinte forma: 

“Art. 2º [...] 

II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, 

mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas 

que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado; 

III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a construção, total ou 

parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse 

público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à 

pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua 

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

mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado; [...]” 

Conforme se depreende da leitura do artigo supratranscrito, o contrato de concessão comum 

consiste em um instrumento de delegação da prestação de determinado serviço público, precedido 

ou não de obra pública, pela Administração Pública para um particular, que o executará, por prazo 

certo, por sua conta e risco, e será remunerado pela cobrança de tarifas dos usuários. 

Os contratos administrativos celebrados sob o regime da concessão comum possuem natureza 



 
 

 
 

temporária, eis que sempre celebrados por prazo certo e determinado, sendo que a Lei de 

Concessões não estabelece limite máximo de vigência desses contratos. 

Nos contratos de concessão comum, a remuneração do particular contratado (concessionário) 

consiste, exclusivamente: (i) no produto da arrecadação das tarifas devidas pelos usuários, sendo-

lhe admitido, ainda, (ii) auferir receitas alternativas, complementares, acessórias ao negócio da 

concessão ou de projetos associados. 

A tarifa exerce papel relevante para caracterizar um legítimo contrato de concessão comum e o 

seu valor deverá ser fixado com vistas a assegurar tanto o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato como a modicidade tarifária, mediante a adoção de mecanismos que induzam a eficiência 

e eficácia dos serviços. 

No que se refere à possibilidade de a concessionária complementar sua receita remuneratória 

mediante a exploração de fontes alternativas, importante esclarecer que tal possibilidade tem o 

propósito de assegurar a modicidade tarifária, absorvendo em favor do equilíbrio econômico-

financeiro as oportunidades lucrativas vinculadas à exploração do serviço objeto do contrato. 

Quanto às garantias de pagamento prestadas pelo poder concedente, considerando que nos 

contratos de concessão comum o concessionário se remunera pelo produto das tarifas arrecadadas 

diretamente dos usuários, sem haver qualquer contrapartida da Administração Pública pela 

execução do contrato, a concessionária não possui qualquer espécie de garantia que assegure a sua 

remuneração, ao contrário do que acontece nas parcerias público-privadas. 

A alocação dos riscos nos contratos de concessão é outro ponto que distingue essa espécie de 

contratação das parcerias público-privadas. Em relação aos riscos nas concessões comuns, a 

concessionária, em princípio, é responsável por aqueles riscos inerentes aos serviços que lhe foram 

delegados. 

Não obstante isso, tem se tornado cada vez mais comum os contratos de concessão de serviços 

públicos alocarem determinados riscos à Administração Pública, especialmente aqueles que 

podem ser mais bem absorvidos por esta última, de forma a, principalmente, baratear o custo da 

concessão. 

Em suma, como já dito, a concessão comum é o instrumento que permite a delegação de serviços 

públicos a terceiros para que, por sua conta e risco, o investimento realizado seja remunerado e 

amortizado mediante a exploração do serviço pelo prazo determinado no contrato. 

Por fim, vale comentar que as formas de extinção do contrato de concessão são: (i) advento do 



 
 

 
 

termo contratual; (ii) encampação; (iii) caducidade; (iv) rescisão; (v) anulação; e (vi) falência ou 

extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa 

individual. 

Apresentadas as principais características da concessão comum, constatamos que o instrumento 

jurídico disponível que melhor se adequa à satisfação da necessidade da Administração Pública 

estadual, é a concessão de obra pública, ante a inviabilidade de se enquadrar o serviço prestado no 

Complexo Esportivo e de Lazer do Guará dentre os previstos no art. 175 da Constituição Federal, 

passemos a analisar. 

Maria Sylvia Zanella Di Prieto define melhor que a lei (art. 2º, II) o contrato de concessão de 

prestação de serviço: 

“[…] contrato administrativo pelo qual a Administração Pública delega a outrem a execução de 

um serviço público, para que o execute em seu próprio nome, por sua conta e risco, mediante tarifa 

paga pelo usuário ou outra forma de remuneração decorrente de exploração do serviço. ” 

Segundo o magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello, 

“[…] certas atividades (consistentes na prestação de utilidade ou comodidade material) destinadas 

a satisfazer a coletividade em geral, são qualificadas como serviços públicos quando, em dado 

tempo e lugar, o Estado repute que não convém relegá-las simplesmente à livre iniciativa: ou seja, 

que não é socialmente desejável fiquem tão só assujeitados à fiscalização e controles que exerce 

sobre a generalidades das atividades privadas (fiscalização e controles estes que se constituem no 

chamado ‘Poder de Polícia´)”. 

Daí conceituar serviço público como toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade 

material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos 

administrados, que o Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por 

quem lhe faça as vezes, sob regime de Direito Público - portanto, consagrador de prerrogativas da 

supremacia e de restrições especiais - instituindo em favor dos interesses definidos como públicos 

no Sistema normativo. 

E diante desse conceito que, a nosso ver, timbra um serviço com a qualidade de “público” para 

fins do art. 175 da Constituição da República Federativa do Brasil, parece claro que a exploração 

do Complexo Esportivo e de Lazer do Guará não é, propriamente, essencialmente e legalmente, 

de responsabilidade do Estado. Isto é: não se insere na sua órbita regular de atribuição, mas 

constitui atividade anômala, mais aproximada da exploração Direta de atividade econômica, a que 

o art. 173 da Carta Cidadã estigmatiza como excepcional. 



 
 

 
 

Retirando dessa utilidade (serviço prestado pelo Complexo Esportivo e de Lazer do Guará) a 

natureza de serviço público, afasta-se, por isso e a nosso ver corretamente, a possibilidade de sua 

concessão (do serviço) ao particular. 

Todavia, a Lei nº 8.987/95, embora de forma tímida, disciplina outra forma de concessão, que vem 

a ser a “concessão de obra pública”. 

Observe-se, com o foco apropriado, o que prevê o caput do art. 1º da Lei nº 8.987/95: 

“Art. 1º As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços 

públicos reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, pelas normas 

legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos”. 

É bem verdade que a existência desse instituto chegou a ser controversa na doutrina, mas já 

encontra atualmente adeptos de peso a sua plena validade. Confira-se a propósito, o que diz sobre 

ele Maria Zylvia Zanella Di Pietro: 

“A Concessão de obra pública é o contrato administrativo pelo qual o Poder Público transfere a 

outrem a execução de uma obra pública, para que a execute por sua conta e risco, mediante 

remuneração paga pelos beneficiários da obra ou obtida em decorrência da exploração de serviços 

ou utilidades que a obra proporciona. Alguns autores, como Mario Marsagão, negam a existência 

desse tipo de contrato, alegando que ele é sempre acessório de um contrato de serviço público. O 

que a Administração Pública tem em vista é a prestação do serviço público; mas, como este 

depende da realização de uma obra pública, esta é previamente transferida ao mesmo 

concessionário. Hoje já se reconhece a existência desse contrato, como modalidade autônoma em 

relação ao serviço público; ele tem por objeto a execução de uma obra, sendo secundária a 

prestação ou não de um serviço público”. 

O próprio TCU - Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 790/2008 - Plenário, reconheceu a 

existência do instituto (concessão de obras públicas), utilizado naquele caso para a construção de 

um edifício para abrigar a Justiça do Trabalho com a exploração, pelo construtor, de agência 

bancária em parte da obra. 

E, necessários acrescentar, que o Distrito Federal, possui lei específica vigente disciplinando a 

concessão de obra pública, Lei Distrital nº 1.137/96. 

“Art. 3º Para fins desta Lei, considera-se concessão de obra pública o contrato administrativo 

mediante o qual a Administração, sem qualquer ônus, delega a particular a execução, total ou 

parcial, a reforma, ampliação ou melhoramento de uma obra pública ou de interesse público, por 



 
 

 
 

sua conta e risco, para uso da coletividade, de forma que o investimento da concessionária seja 

remunerado pela exploração total ou parcial da própria obra, ou pela concessão de direito real de 

uso ou concessão de uso de outro bem móvel ou imóvel, por prazo determinado e nas condições 

regulamentares estabelecidas pelo poder concedente.” 

Segundo consta do Edital de Chamamento Público, haverá necessidade de obras de revitalização, 

modernização, manutenção e operação do COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO 

GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO 

OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES, o que se adequa a hipótese prevista no art. 3º Lei 

Distrital nº 1.137/96. 

Desnecessidade de Lei Específica para a Concessão de Obra Pública: 

Por já existir a Lei Distrital nº 1.137/96 autorizando a concessão de obra pública; não envolver 

alienação de bem público imóvel (como venda, doação ou concessão de direito real de uso - vide 

art. 49 da LODF), mas se aproximando de uma concessão de uso; e não se tratar de execução de 

obra por meio de concessão de serviço público, não há necessidade de autorização legislativa 

específica. 

Documentos Jurídicos: 

Nesta parte do Caderno Jurídico, estão anexados os documentos jurídicos necessários à outorga da 

concessão de obra pública para a revitalização, modernização, manutenção e operação do 

COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, 

GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS 

ADJACENTES, que contam (incorporação) com: (i.) Aderência ao Termo de Referência; (ii.) 

Compatibilidade com a legislação aplicável; e (iii.) Presença da matriz de riscos e as respectivas 

diretrizes de alocação, gestão e mitigação. 
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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-
6449060.  
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA OUTORGA DO DIREITO DE EXPLORAR 

A OPERAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ – 

CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI 

FILHO E ÁREAS ADJACENTES, SOB AS CONDIÇÕES DE QUE A 

CONCESSONÁRIA CONSTRUA, REVITALIZE, MODERNIZE, MANTENHA E 

OPERE O REFERIDO EQUIPAMENTO PÚBLICO E PAGUE AO PODER 

CONCEDENTE O VALOR PELA OUTORGA.
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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-
6449060.  

PREÂMBULO 

 

 

O Distrito Federal, neste ato representado pela ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 

GUARÁ, através do Convênio firmado com a COMPANHIA URBANIZADORA DA 

NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, e de sua Comissão Especial de Licitação, 

designada pela Portaria nº [•], de [•] de [•] de 20[•], publicada no Diário Oficial do Distrito 

Federal n.º [•], de [•] de [•] de 20[•], torna público, EDITAL DE LICITAÇÃO, NA 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA, do tipo MAIOR OFERTA DE VALOR FIXO 

PELA OUTORGA ANUAL, PARA CONCESSÃO ONEROSA DE OBRA PÚBLICA , 

cujo o objeto consiste na OUTORGA DO DIREITO DE EXPLORAR A OPERAÇÃO DO 

COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, 

GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS 

ADJACENTES, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM CLUBE SOCIAL E ESPORTIVO, 

A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS, LOCAÇÃO DE 

ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS, ENTRETENIMENTO, ALIMENTAÇÃO, LOJAS 

COMERCIAIS E PUBLICIDADE SOB AS CONDIÇÕES DE QUE ESTA CONSTRUA, 

REVITALIZE, MODERNIZE, MANTENHA E OPERE O REFERIDO 

EQUIPAMENTO PÚBLICO E PAGUE AO PODER CONCEDENTE O VALOR PELA 

OUTORGA. 

a) A LICITAÇÃO será regida pela Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 

Lei Distrital nº 1.137, de 10 de julho de 1996, pelas disposições deste EDITAL e, 

subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais 

normas vigentes sobre a matéria. 

b) O certame destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a(s) proposta(s) mais vantajosa(s), as quais serão 

processadas e julgadas em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e demais princípios que lhes são correlatos. 

c) A LICITAÇÃO foi precedida de Audiência Pública, nos termos do artigo 39, da 

Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, devidamente divulgadas no Diário 

Oficial do Distrito Federal e no site da SECRETARIA DE ESTADO DE 

PROJETOS ESPECIAIS, www.sepe.df.gov.br, e realizada em 13 de dezembro de 

2019, bem como de Consulta Pública realizada no período de 12 de novembro de 

2019 a 13 de dezembro de 2019. 

d) Toda a documentação referente a este certame deverá ser, impreterivelmente, 

entregue até às [•] horas na data de abertura da sessão pública de abertura dos 

Envelopes, na SEDE DA NOVACAP. Não será admitido que os LICITANTES 

remetam suas propostas por correio, courrier ou outro meio de postagem. 

e) Os Envelopes entregues após as datas e horário estabelecidos não serão 

considerados. 

f) Observada a inversão de fases, a sessão pública de abertura dos Envelopes 

acontecerá no dia [•], a partir das [•] horas, na SEDE DA NOVACAP. 

 

http://www.sepe.df.gov.br/
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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-
6449060.  

TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO 1 - DEFINIÇÕES 

 

1.1 Para fins deste EDITAL, os termos listados a seguir, quando empregados, no 

singular ou no plural, em letras maiúsculas, terão os significados constantes deste Capítulo, 

sem prejuízo de definições inseridas em outros pontos do EDITAL: 

1.1.1. ADJUDICATÁRIO: Participante da LICITAÇÃO a quem for adjudicado 

o OBJETO da LICITAÇÃO; 

1.1.2. ÁREA DA CONCESSÃO: área a ser concedida para a construção, 

revitalização, modernização, manutenção e operação do COMPLEXO 

ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, 

GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS 

ADJACENTES, localizada no Guará II, QE 25 do Guará - DF - conforme o 

perímetro destacado no ANEXO I do Edital - ÁREA OBJETO DA CONCESSÃO, 

DESENHOS TÉCNICOS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA; 

1.1.3. ÁREAS ADJACENTES: terreno pertencente ao objeto da concessão, 

localizado na área contígua ao CLUBE VIZINHANÇA, AO GINÁSIO DE 

ESPORTES E AO ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO, passível de exploração 

pela concessionária; 

1.1.3.1. Para fins deste Edital, embora a concessionária tenha a obrigação 

de construir as novas pistas de bicicross e de skate, e reformar a antiga Casa 

de Cultura do Guará, para abrigar as futuras instalações do novo Centro de 

Convivência do Idoso, tais equipamentos não pertencerão ao OBJETO da 

CONCESSÃO, não serão considerados, portante, áreas adjacentes, e não 

poderão ser explorados comercialmente pela Concessionária.  

1.1.4. BENS REVERSÍVEIS: bens indispensáveis à continuidade dos serviços 

OBJETO da CONCESSÃO, os quais serão revertidos ao PODER CONCEDENTE 

ao término do CONTRATO; 

1.1.5. BENS VINCULADOS À CONCESSÃO: bens, integrantes ou não do 

patrimônio da CONCESSIONÁRIA, necessários à implantação e execução 

adequada e contínua do OBJETO contratado; 

1.1.6. COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE 

VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI 

FILHO E ÁREAS ADJACENTES: infraestrutura de propriedade do Distrito 

Federal edificada na ÁREA DA CONCESSÃO, com área bruta total 

correspondente a 105.914,74 m² (cento e cinco mil novecentos e quatorze, vírgula 

setenta e quatro metros quadrados), de acordo com o ANEXO I - ÁREA OBJETO 

CONCESSÃO, DESENHOS TÉCNICOS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA deste 

EDITAL, presente na ÁREA DA CONCESSÃO na DATA DE PUBLICAÇÃO DO 

CONTRATO; 

1.1.7. COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (COMISSÃO): Comissão 

designada pela PNOVACAP, por meio da Portaria nº [•], de [•] de [•] de 20[•], 

publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de [•] de [•] de 20[•], com 
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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-
6449060.  

competência definida para receber, examinar e julgar todos os documentos e 

conduzir os procedimentos relativos à licitação; 

1.1.8. CONCESSIONÁRIA: Sociedade de Propósito Específico - SPE, 

constituída de acordo com este CONTRATO e sob as leis brasileiras, com o fim 

execução específica e exclusiva do OBJETO desta CONCESSÃO e dos 

EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, se for o caso; 

1.1.9. CONSORCIADO: Sociedade, fundo ou pessoa jurídica integrante de 

CONSÓRCIO ou, para os fins deste EDITAL, que tenha firmado compromisso de 

constituição de CONSÓRCIO; 

1.1.10. CONSÓRCIO: Grupo de pessoas jurídicas que se unem objetivando 

agregar capacitação técnica, econômica e financeira para a participação na 

LICITAÇÃO; 

1.1.11. CONTRATO ou CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE 

OBRA PÚBLICA: instrumento jurídico e os anexos que integram o ANEXO II 

deste EDITAL que será firmado entre as PARTES, para formalizar a OUTORGA 

DO DIREITO DE EXPLORAR A OPERAÇÃO DO COMPLEXO 

ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, 

GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS 

ADJACENTES, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM CLUBE SOCIAL E 

ESPORTIVO, A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS 

ESPORTIVOS, LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS, 

ENTRETENIMENTO, ALIMENTAÇÃO, LOJAS COMERCIAIS E 

PUBLICIDADE SOB AS CONDIÇÕES DE QUE ESTA CONSTRUA, 

REVITALIZE, MODERNIZE, MANTENHA E OPERE O REFERIDO 

EQUIPAMENTO PÚBLICO E PAGUE AO PODER CONCEDENTE O VALOR 

PELA OUTORGA; 

1.1.12. CONTROLADA: Qualquer pessoa jurídica ou fundo de investimento cujo 

CONTROLE é exercido por outra pessoa, física ou jurídica, ou fundo de 

investimento; 

1.1.13. CONTROLADORA: Qualquer pessoa, natural ou jurídica, ou fundo de 

investimento que exerça CONTROLE sobre outra pessoa jurídica ou fundo de 

investimento; 

1.1.14.  CONTROLADORES DA SPE: cotistas ou acionistas que têm 

CONTROLE da SPE; 

1.1.15. CONTROLE: O poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas 

por acordo de voto ou sob controle comum para, isolada ou conjuntamente: (i) 

exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas 

deliberações sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra 

pessoa jurídica, fundo de investimento ou entidades de previdência complementar, 

conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades e orientar o 

funcionamento de órgãos de outra pessoa jurídica, fundo de investimento ou 

entidade de previdência complementar; 
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1.1.16. CREDENCIAMENTO: Ato de análise da documentação exigida do (s) 

representante (s) de cada LICITANTE para agir em seu nome no âmbito da 

LICITAÇÃO; 

1.1.17. CVM:  Comissão de Valores Mobiliários; 

1.1.18. DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: Data limite para entrega de 

toda documentação referente a este certame, qual seja, dia [•], às 14:00 horas; 

1.1.19. DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: Data de publicação do 

CONTRATO no Diário Oficial do Distrito Federal;  

 1.1.20. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Documentos referente à 

 habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-

 financeira e qualificação técnica e demais documentos necessários à habilitação do 

 LICITANTE; 

1.1.21. EDITAL: O presente instrumento convocatório e seus ANEXOS, que 

regula os termos e condições desta LICITAÇÃO; 

1.1.22. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: Garantia do fiel 

cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA, a ser mantida em favor do 

PODER CONCEDENTE nos termos do CONTRATO; 

1.1.23. HABILITAÇÃO: Fase do procedimento licitatório destinada à 

comprovação da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista, da 

qualificação técnica e da qualificação econômico-financeira do LICITANTE; 

1.1.24. LICITAÇÃO: Procedimento licitatório disciplinado por este EDITAL e 

pelas leis brasileiras, cujo objetivo consiste em selecionar, entre as propostas 

apresentadas, a que melhor atenda ao interesse do PODER CONCEDENTE, com 

base nos critérios previstos neste EDITAL; 

1.1.25. LICITANTE: Pessoa jurídica ou CONSÓRCIO que concorre à 

LICITAÇÃO; 

1.1.26. MAIOR OFERTA: Maior VALOR FIXO PELA OUTORGA ANUAL na 

PROPOSTA COMERCIAL; 

1.1.27. ORDEM DE SERVIÇO: documento emitido pelo PODER 

CONCEDENTE oficializando o início das obras previstas no CONTRATO de 

CONCESSÃO e nos ANEXOS deste Edital, estabelecendo o inicio e a eficácia do 

prazo da CONCESSÃO; 

1.1.28. ORDEM DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO: documento emitido pelo 

PODER CONCEDENTE, após a conclusão das obras, oficializando o de acordo do 

PODER CONCEDENTE, para o início da gestão e operação do COMPLEXO 

ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, 

GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS 

ADJACENTES; 

1.1.29. PODER CONCEDENTE: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ; 
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1.1.30. PROPOSTA: Conjunto de documentos entregues por cada LICITANTE 

neste processo licitatório, englobando o CREDENCIAMENTO, a PROPOSTA 

COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 

1.1.31. PROPOSTA COMERCIAL: Proposta financeira referente ao VALOR 

FIXO PELA OUTORGA ANUAL a ser paga pela CONCESSIONÁRIA, ofertada 

pelo LICITANTE, de acordo com o modelo constante no ANEXO VII, à qual 

deverá ser atualizada pelo LICITANTE após a fase de lances; 

1.1.32. NOVACAP: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, entidade 

do Distrito Federal responsável pela condução do certame licitatório; 

1.1.33. SEDE DA NOVACAP: Setor de Áreas Públicas - Lote B - CEP: 71.215-

000; 

1.1.34. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO OU SPE: Sociedade de 

Propósito Específico constituída pela ADJUDICATÁRIA de acordo com as leis da 

República Federativa do Brasil, para a execução do OBJETO deste CONTRATO; 

1.1.35. VALOR FIXO PELA OUTORGA ANUAL: valor indicado em sua 

PROPOSTA COMERCIAL, caso não haja lances, e/ou na ata da sessão de coleta 

dos lances e no TERMO DE ATUALIZAÇÃO DE PROPOSTA; 

1.1.36. VALOR PELA OUTORGA: valor que a CONCESSIONÁRIA pagará 

anualmente ao PODER CONCEDENTE pela outorga da CONCESSÃO, conforme 

cálculo estabelecido no ANEXO X - MECANISMO DE PAGAMENTO DA 

OUTORGA, pelo direito de explorar a operação do COMPLEXO ESPORTIVO 

E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE 

ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS 

ADJACENTES, nos termos e sob as condições estabelecidos nos termos deste 

CONTRATO; 

1.1.37. VISITA TÉCNICA: vistoria da ÁREA DA CONCESSÃO e do 

COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE 

VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI 

FILHO E ÁREAS ADJACENTES. 

CAPÍTULO 2 – OBJETO 
 

2.1. Este EDITAL tem por objeto a seleção de CONCESSIONÁRIA, por meio de 

licitação na modalidade Concorrência, para a outorga do direito de explorar a operação do 

COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, 

GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS 

ADJACENTES, para a implantação de um clube social e esportivo, realização de 

competições e eventos esportivos, locação e equipamentos, entretenimento, alimentação, 

lojas comerciais e publicidade, sob as condições de que esta CONSTRUA, 

REVITALIZE, MODERNIZE, MANTENHA E OPERE o referido equipamento 

público, e pague ao PODER CONCEDENTE o VALOR PELA OUTORGA, nos termos 

deste edital e seus anexos. 

 

CAPÍTULO 3 – COMPOSIÇÃO DO EDITAL 
 

3.1. Constituem parte integrante deste EDITAL os seguintes anexos: 
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3.1.1 ANEXO I - ÁREA OBJETO DA CONCESSÃO, DESENHOS TÉCNICOS, 

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA;  

3.1.2 ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO; 

3.1.3 ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS; 

3.1.4 ANEXO IV - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO E DE 

PROCURAÇÃO; 

3.1.5 ANEXO V - MODELOS DE DECLARAÇÕES; 

3.1.6 ANEXO VI - MATRIZ DE RISCO; 

3.1.7 ANEXO VII - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL;  

3.1.8 ANEXO VIII - MODELO DE NEGÓCIO REFERENCIAL; 

3.1.9 ANEXO IX - SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO; 

3.1.10 ANEXO X - MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA. 

CAPÍTULO 4 – TIPO DE LICITAÇÃO 
 

4.1 A LICITAÇÃO será por concorrência, do tipo MAIOR OFERTA do VALOR 

FIXO PELA OUTORGA ANUAL, conforme o disposto no art. 15, II, da Lei Federal nº 

8.987/95, observados os termos deste EDITAL e dos seus ANEXOS. 

CAPÍTULO 5 – COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 

5.1 Caberá à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, designada pela Portaria nº [•], 

de [•] de [•] de 20[•], publicada no DODF de [•] de [•] de 20[•], conduzir os trabalhos 

necessários à realização desta LICITAÇÃO. 

5.2 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO pode, a seu critério, em qualquer 

momento da LICITAÇÃO, promover diligência, inclusive, junto às LICITANTES e 

mesmo após a interposição de recursos, destinada a esclarecer ou a complementar a 

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

5.2.1 O não atendimento às solicitações decorrentes das diligências, nos prazos e 

condições estabelecidas pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e por este 

Edital, implicará a desclassificação do LICITANTE. 

5.3 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO comunicará às LICITANTES a 

existência de erros ou omissões sanáveis relativas aos documentos de habilitação recebidos, 

devendo as LICITANTES promover as adequadas diligências para sanear tais erros ou 

omissões, no prazo estabelecido pela COMISSÃO. 

5.3.1 São sanáveis os erros ou omissões na documentação apresentada pelas 

LICITANTES quando não modifiquem a informação apresentada e representem 

aspectos não essenciais relacionados aos requisitos estabelecidos ou às informações 

requeridas nesta LICITAÇÃO, a critério exclusivo da COMISSÃO, cujo 

saneamento não altere a substância ou conteúdo da proposta das LICITANTES e 

não afete a análise dos critérios mínimos de seleção. 
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5.3.2 Não serão admitidas correções na PROPOSTA COMERCIAL das 

LICITANTES, ressalvadas as hipóteses previstas neste Edital e na legislação 

brasileira. 

5.3.3 O prazo estabelecido pela COMISSÃO para a LICITANTE sanear 

eventuais erros ou omissões não será superior a 5 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da comunicação de que trata o item 5.3. 

5.4 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, poderá, quando entender pertinente, 

prorrogar os prazos para a prática de atos previstos neste EDITAL, bem como, suspender 

a sessão pública, com o fim de aguardar o cumprimento da diligência efetuada. 

 

CAPÍTULO 6 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

SEÇÃO 1 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1 Poderão participar da LICITAÇÃO Pessoas Jurídicas constituídas sob as leis 

brasileiras ou estrangeiras, fundos de investimentos, entidades de previdência privada e 

instituições financeiras, isoladamente ou como membro de CONSÓRCIO, desde que 

satisfaçam plenamente todos os termos e condições deste EDITAL. 

6.1.1 A participação na LICITAÇÃO implica a integral e incondicional aceitação 

de todos os termos e condições deste EDITAL e seus anexos. 

6.1.2 As empresas estrangeiras que não funcionem no Brasil, tanto quanto 

possível, atenderão às exigências deste EDITAL mediante documentos 

equivalentes, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 

6.2 Não poderão participar da LICITAÇÃO, isoladamente ou em CONSÓRCIO: 

6.2.1 Pessoas físicas; 

6.2.2 Empresas e/ou outras entidades cujos dirigentes, gerentes, sócios ou 

controladores, responsáveis técnicos ou legais sejam dirigentes de órgão ou 

entidade contratante ou responsável pela LICITAÇÃO, que tenham sido declaradas 

inidôneas por ato do Poder Público, ou que estiverem impedidas de licitar ou 

contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, do Distrito Federal ou 

com qualquer de seus órgãos descentralizados; 

6.2.3 Nos termos do Decreto 39.860, de 30 de maio de 2019, agente público de 

órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta do Poder Executivo 

do Distrito Federal contratante ou responsável pela licitação. 

6.2.4 Pessoa jurídica que tenha participação direta ou indireta na composição 

acionária de outros LICITANTES; e 

6.2.5 Aqueles impedidos de contratar com o Distrito Federal, nos termos do art. 

12 da Lei Federal n.º 8.429/1992, ou do art. 38, inciso II, da Lei Federal n.º 

12.259/2011. 

6.2.6 Pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de 

direção, seja familiar de agente público que exerça cargo em comissão ou função 
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de confiança, ou preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da 

administração pública do Distrito Federal por meio de: 

I - Contrato de serviço terceirizado; 

II - Contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens; 

III - Convênios e os instrumentos equivalentes. 

6.3 Os LICITANTES são responsáveis: 

6.3.1 Pelo exame de todas as instruções, condições, exigências, leis, decretos, 

normas, especificações e regulamentações aplicáveis à concorrência e à 

CONCESSÃO; 

6.3.2 Pela veracidade das informações prestadas e dos documentos apresentados, 

sob pena de sujeição às sanções previstas na legislação civil, administrativa e penal, 

sem prejuízo das demais penalidades contempladas no presente EDITAL; 

6.3.3 Por todos os custos relacionados com a preparação e apresentação de sua 

documentação e PROPOSTA e inclusive com os respectivos custos e despesas que 

incorrerem para a realização de estudos, investigações, levantamentos, projetos e 

investimentos, relacionados à concorrência ou ao processo de contratação, não se 

responsabilizando o PODER CONCEDENTE, em qualquer hipótese, por tais 

custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na LICITAÇÃO ou os 

resultados desta; e 

6.3.4 Pelo pleno conhecimento dos elementos constantes deste EDITAL, bem 

como de todas as condições gerais e peculiares do OBJETO a ser contratado, não 

podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da 

formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do CONTRATO. 

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

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

primeiro dia e incluir-se o último. 

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

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

para o primeiro dia útil subsequente nos casos em que a data de início ou de 

vencimento do prazo coincidir com dia em que não houver expediente. 

6.5 Sem prejuízo das obrigações contratuais, as informações, estudos, pesquisas, 

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

relacionados à CONCESSÃO e disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE têm caráter 

meramente referencial e não vinculante, cabendo aos interessados o exame de todas as 

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

aplicáveis à CONCESSÃO, ainda que não tenham sido mencionadas neste Edital e seus 

anexos. 

SEÇÃO 2 - CONSÓRCIOS 

 

6.6 Em se tratando de CONSÓRCIO e observadas as demais exigências fixadas neste 

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

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

ficando ainda condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: 
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6.6.1 Cada CONSORCIADO deverá atender individualmente às exigências 

relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 

EDITAL; 

6.6.2 Deverá ser apresentado, junto com os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, o correspondente termo de compromisso de constituição de 

CONSÓRCIO, por instrumento público ou particular, subscrito pelos 

CONSORCIADOS por meio de seus representantes legais, com indicação do 

respectivo líder, ou cópia do correspondente ato constitutivo do CONSÓRCIO, 

devidamente registrado, observado o disposto no art. 33, § 1º, da Lei Federal             

nº 8.666/93, bem como o disposto no item 9.49 do presente EDITAL; 

6.6.3 Não será permitida a participação de um mesmo LICITANTE como 

CONSORCIADO em mais de um CONSÓRCIO, ou como CONSORCIADO e 

individualmente em mais de uma PROPOSTA; 

6.6.4 Somente se admitirá a participação de sociedades CONTROLADAS, 

CONTROLADORAS ou sob CONTROLE comum de um mesmo LICITANTE 

quando estiverem no mesmo CONSÓRCIO. 

6.7 Não há limite de número mínimo ou máximo de CONSORCIADOS para cada 

CONSÓRCIO. 

6.8 O vencedor deverá promover, quando se tratar de CONSÓRCIO, antes da 

celebração do CONTRATO, a constituição da SPE, nos termos do art. 20, da Lei Federal 

nº 8.987/95, e conforme as regras previstas neste EDITAL, observando, na composição de 

seu Capital Social, o estabelecido no CONTRATO e mantendo participações idênticas 

àquelas constantes do termo de compromisso de constituição de CONSÓRCIO, ou na cópia 

do correspondente ato constitutivo do CONSÓRCIO, devidamente registrado, apresentado 

na LICITAÇÃO; 

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

CONSORCIADOS até a DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, a partir do que 

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

CONTROLE da CONCESSIONÁRIA previstas no CONTRATO. 

6.10 A desclassificação ou a inabilitação de qualquer CONSORCIADO acarretará a 

desclassificação ou a inabilitação automática do CONSÓRCIO da presente LICITAÇÃO. 

6.11 As exigências de qualificação técnica deverão ser atendidas pelo CONSÓRCIO, 

por intermédio de qualquer dos CONSORCIADOS isoladamente ou pela soma das 

qualificações técnicas apresentadas pelos CONSORCIADOS, observado o disposto neste 

EDITAL. 

6.12 Os integrantes do CONSÓRCIO serão solidariamente responsáveis, perante o 

PODER PÚBLICO, pelos atos praticados durante a LICITAÇÃO. 

SEÇÃO 3 - REPRESENTAÇÃO 

 

6.13 Cada LICITANTE indicará representante(s) legal(is) ou procurador(es) que, na 

sessão de abertura dos Envelopes e credenciamento, assim como nas demais sessões 

públicas, deverá(ão) apresentar documento de identidade com foto. 
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6.13.1 Não há limitação ao número de representantes indicados pelos 

LICITANTES. 

6.13.2 Os CONSORCIADOS devem indicar procuradores em conjunto, com 

poderes para representar todos os respectivos membros ou compromissados. 

6.13.3 Caso seja necessária a prática de algum ato anteriormente à sessão de 

abertura dos envelopes e credenciamento, os respectivos representantes indicados 

deverão estar munidos, além do documento de identidade com foto, do competente 

instrumento de procuração, no original ou em cópia autenticada, nos quais deverão 

constar os poderes específicos necessários à representação do LICITANTE e à 

prática de atos pertinentes à LICITAÇÃO, assim como do ato constitutivo, estatuto, 

contrato social e/ou, se for o caso, de compromisso de constituição de consórcio 

que comprove os poderes suficientes para a prática de tal ato. 

6.14 Os representantes de cada LICITANTE poderão se apresentar para 

CREDENCIAMENTO perante a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO no dia, local 

e horário designado para o início da sessão pública de abertura dos Envelopes, conforme o 

disposto neste Edital. 

6.14.1 A ausência do CREDENCIAMENTO não constituirá motivo para a 

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

consignar em ata suas observações, rubricar documentos nas sessões, nem praticar 

os demais atos pertinentes à LICITAÇÃO enquanto não tiver representante 

credenciado. 

6.15 A qualquer momento durante o processo licitatório, o LICITANTE poderá 

substituir seu (s) representante (s) por meio da apresentação dos respectivos documentos 

solicitados para seu credenciamento. 

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

LICITANTE nesta LICITAÇÃO. 

CAPÍTULO 7 – ACESSO ÀS INFORMAÇÕES SOBRE A LICITAÇÃO 

 

SEÇÃO 1 - PUBLICIDADE E DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E OUTRAS 

INFORMAÇÕES 

 

7.1 O EDITAL completo será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, e as 

plantas em formato AutoCAD (dwg) e demais documentos referentes ao estudo realizado 

para a Concessão, os Cadernos Técnico, Econômico-Financeiro e Jurídico e os demais 

documentos relacionados à CONCESSÃO estão gratuitamente disponíveis aos 

LICITANTES no site www.sepe.df.gov.br, e os relacionados exclusivamente à licitação, 

no site www.novacap.df.gov.br. 

7.2 O Distrito Federal não se responsabilizará por versões deste Edital de Licitação e 

seus anexos, quando obtidas em locais diversos do exposto acima. 

7.3 A obtenção do instrumento convocatório não constitui requisito para a participação 

na LICITAÇÃO.  
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SEÇÃO 2 - ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL 

 

7.4 Caso quaisquer interessados necessitem de esclarecimentos ou informações 

complementares a respeito desta LICITAÇÃO, deverão solicitá-los em até 5 (cinco) dias 

úteis antes da data fixada para a sessão pública de abertura do certame, enviando a 

solicitação por escrito ao presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, pelo e-

mail [•] ou mediante protocolo disponível na SEDE DA NOVACAP, até às 17:00 horas do 

máximo designado, identificando o item ao qual se refere a solicitação de esclarecimento 

ou informação complementar. 

7.4.1 Não serão respondidas questões que não digam respeito à presente 

LICITAÇÃO, ou que tenham sido formuladas de forma distinta à estabelecida no 

item 7.4. 

7.4.2 As respostas aos esclarecimentos solicitados conforme o item 7.4 serão 

apresentadas até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública de 

abertura do certame e disponibilizadas a todos os interessados, por meio eletrônico, 

no site da NOVACAP, www.novacap.df.gov.br, sem identificação do autor da 

solicitação de esclarecimentos. 

7.4.3 Dúvidas ou questões apresentadas após esse prazo poderão ser conhecidas 

a critério da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.  

7.5 Todas as correspondências referentes ao EDITAL enviadas ao PODER 

CONCEDENTE serão consideradas como entregues na data de seu recebimento pelo 

destinatário, mediante protocolo, ou, no caso de correspondência eletrônica, mediante 

confirmação de recebimento enviada também por meio eletrônico.  

SEÇÃO 3 - VISITA TÉCNICA 

  

7.6 Os LICITANTES são únicos e exclusivos responsáveis pela análise direta das 

condições do objeto desta Concessão, podendo ser agendada a realização de pelo menos 

uma VISITA TÉCNICA às instalações que fazem parte do objeto desta licitação, destinada 

à verificação das condições, natureza, e à mensuração, dos materiais e equipamentos 

necessários à execução do CONTRATO, sempre com o acompanhamento de profissional 

técnico do PODER CONCEDENTE. 

7.7 A VISITA TÉCNICA tem como objetivo exclusivo o de permitir aos interessados 

colher os subsídios técnicos tidos por necessários à elaboração da PROPOSTA, de acordo 

com o que o próprio interessado julgar conveniente, de maneira que não caberá nenhuma 

responsabilidade ao PODER CONCEDENTE em função de insuficiência dos dados 

levantados por ocasião da VISITA TÉCNICA. 

7.7.1 A VISITA TÉCNICA deverá ser requerida com até 5 (cinco) dias de 

antecedência da data do agendamento, por meio do e-mail [•] e está sujeita à 

disponibilidade de data para visitação ao COMPLEXO ESPORTIVO E DE 

LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, 

ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES, devendo o 

LICITANTE adaptar-se ao calendário proposto pelo PODER CONSEDENTE 
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7.7.2 Novas datas poderão ser agendadas mediante solicitação de qualquer 

interessado, por escrito. 

7.7.3 O comparecimento à VISITA TÉCNICA não é condição obrigatória 

para a participação na LICITAÇÃO, reputando-se, porém, que os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL foram 

elaborados com perfeito conhecimento, pelos LICITANTES, da ÁREA DA 

CONCESSÃO no estado em que se encontra, os quais não poderão invocar 

qualquer insuficiência de dados a ela relacionados como óbice para a participação 

na LICITAÇÃO ou para a plena execução do CONTRATO. 

SEÇÃO 4 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

7.8 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, no todo ou em parte, este 

EDITAL, nos termos da lei e do disposto nesta Seção. 

7.9 Eventual impugnação deve ser protocolada perante a COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública 

do certame, devendo a COMISSÃO julgar e responder às eventuais impugnações em até 3 

(três) dias úteis. 

7.10 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

7.11 Decairá do direito de impugnar os termos do presente EDITAL, na forma do artigo 

41, § 2º, da Lei Federal 8.666/93, o LICITANTE que não o fizer até o segundo dia útil que 

anteceder à data estabelecida para a sessão pública de abertura do certame. 

7.12 As impugnações ao EDITAL deverão ser escritas e protocoladas em papel, 

devidamente rubricadas e assinadas pelo representante legal ou procurador, dirigidas ao 

Presidente da COMISSÃO e entregues, dentro do prazo legal, na SEDE DA NOVACAP, 

no horário ininterrupto das 09:00 às 17:00. 

7.13 As questões decorrentes da execução deste EDITAL que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Brasília/DF. 

  

CAPÍTULO 8 – ALTERAÇÕES AO EDITAL 
 

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

PROPOSTAS, nos termos do art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

TÍTULO II - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

CAPÍTULO 9 – ENTREGA, FORMA E CONTEÚDO DOS ENVELOPES 
 

SEÇÃO 1 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 A documentação a ser apresentada pelos LICITANTES na presente LICITAÇÃO 

constará dos seguintes Envelopes: 

9.1.1 Envelope I - Credenciamento; 

9.1.2 Envelope II - Proposta Comercial; e 
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9.1.3 Envelope III - Documentos de Habilitação. 

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

sob pena de de aplicação das penalidades descritas neste Edital e na legislação. 

9.3 Os Envelopes listados no item 9.1 deverão ser recebidos até a DATA DE 

ENTREGA DAS PROPOSTAS, no endereço e dentro do horário indicados no Preâmbulo 

deste EDITAL, em envelopes fechados, indevassáveis e contendo, em sua parte externa, 

conforme o caso, os seguintes dizeres: 

 
 
 

ENVELOPE I - CREDENCIAMENTO 

 

CONCORRÊNCIA Nº [•]/2020 - NOVACAP – CONCESSÃO DE OBRA 

PÚBLICA, tendo por objeto a outorga do direito de explorar a operação do 

COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ – CLUBE 

VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI 

FILHO E ÁREAS ADJACENTES, para a implantação de um clube social e 

esportivo, realização de competições e eventos esportivos, locação e equipamentos, 

entretenimento, alimentação, lojas comerciais e publicidade, sob as condições de 

que esta CONSTRUA, REVITALIZE, MODERNIZE, MANTENHA E OPERE 

o referido equipamento público e pague ao PODER CONCEDENTE o VALOR 

PELA OUTORGA. 

[RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO 

CONSÓRCIO] 

ENVELOPE II - PROPOSTA COMERCIAL 

 

CONCORRÊNCIA Nº [•]/2020 - NOVACAP – CONCESSÃO DE OBRA 

PÚBLICA, tendo por objeto a outorga do direito de explorar a operação do 

COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ – CLUBE 

VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI 

FILHO E ÁREAS ADJACENTES, para a implantação de um clube social e 

esportivo, realização de competições e eventos esportivos, locação e equipamentos, 

entretenimento, alimentação, lojas comerciais e publicidade, sob as condições de que 

esta CONSTRUA, REVITALIZE, MODERNIZE, MANTENHA E OPERE o 

referido equipamento público e pague ao PODER CONCEDENTE o VALOR PELA 

OUTORGA. 

 [RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO 

CONSÓRCIO] 

ENVELOPE III - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA Nº [•]/2020 - NOVACAP – CONCESSÃO DE OBRA 

PÚBLICA, tendo por objeto a outorga do direito de explorar a operação do 

COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ – CLUBE 

VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI 

FILHO E ÁREAS ADJACENTES, para a implantação de um clube social e 
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esportivo, realização de competições e eventos esportivos, locação e equipamentos, 

entretenimento, alimentação, lojas comerciais e publicidade, sob as condições de que 

esta CONSTRUA, REVITALIZE, MODERNIZE, MANTENHA E OPERE o 

referido equipamento público e pague ao PODER CONCEDENTE o valor pela 

outorga. 

[RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO 

CONSÓRCIO]  

 

 

 

9.4 Não serão admitidos no lugar dos Envelopes I, II e III, ou de seus conteúdos, 

documentos ou arquivos de qualquer espécie enviados por internet, fac-símile, telegrama 

ou por outro meio não previsto neste EDITAL, tampouco em endereço e prazo distintos do 

especificado neste EDITAL. 

9.4.1 Espera-se que a PROPOSTA COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO sejam apresentados em 01 (uma) via, encadernada, com todas as 

páginas numeradas sequencialmente, inclusive as folhas de separação, catálogos, 

desenhos ou similares, se houver, independentemente de serem apresentados em 

mais de um volume, de forma que a numeração da última página do último volume, 

quando existente, reflita a quantidade total de páginas dentro de cada Envelope, não 

sendo permitidas emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas não admitidas ou 

realizadas após a entrega dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ou da 

PROPOSTA COMERCIAL. 

9.4.2 As eventuais emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas constantes dos 

volumes apresentados deverão ser destacados e confirmados pelos LICITANTES 

na sessão de abertura da proposta, assim como poderão ensejar a desclassificação 

do LICITANTE quando dificultar por qualquer modo o julgamento objetivo das 

propostas ou violar os princípios da licitação, em especial a isonomia. 

9.5 O conteúdo dos Envelopes II e III, independentemente da quantidade de volumes, 

trará 01 (um) termo de abertura, 01 (um) índice e 01 (um) termo de encerramento próprio. 

9.6 Os documentos deverão ser apresentados em sua forma original, facultando-se ao 

interessado optar pela apresentação da respectiva cópia autenticada ou cópia simples, 

cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar 

a autenticidade do documento. 

9.7 Caso o órgão ou entidade emitente da documentação de regularidade relativa à 

habilitação esteja em greve, comprovada pelo LICITANTE, será permitida a sua 

participação no certame sem a referida documentação, cuja apresentação à COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO, no entanto, deverá ser realizada até 10 dias úteis após o 

término da greve e condicionará, para todos os efeitos, a celebração do CONTRATO. 

9.8 Os documentos emitidos pela internet prescindem de autenticação em cartório se a 

averiguação da sua validade puder ser feita por intermédio de consulta pela COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO nos endereços eletrônicos neles indicados. 
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9.9 Todas as páginas dos documentos da PROPOSTA COMERCIAL e dos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão estar rubricadas por representantes dos 

LICITANTES. 

9.10 Todos os documentos que constituem o EDITAL, as PROPOSTAS, o 

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

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

em língua portuguesa, idioma oficial desta LICITAÇÃO. 

9.10.1 Ressalvadas as regras dos tratados celebrados pela República Federativa do 

Brasil, os documentos de origem estrangeira apresentados em outras línguas 

somente serão admitidos mediante a confirmação de autenticidade pela 

Representação Diplomática ou Consular do Brasil no país de origem do documento, 

e desde que devidamente traduzidos para o português por tradutor público 

juramentado. 

9.10.2 No caso de divergência entre o documento no idioma original e a sua 

tradução, prevalecerá o documento em Língua Portuguesa. 

9.10.3 Havendo divergência entre os valores numéricos e aqueles apresentados por 

extenso na documentação apresentada, prevalecerão os últimos. 

SEÇÃO 2 - CREDENCIAMENTO - ENVELOPE I 

 

9.11 O Envelope I deverá conter: 

9.11.1 Cópia autenticada da Carteira de identidade ou outro documento oficial com 

foto do(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es); 

9.11.2 Se for o caso, instrumento de mandato que comprove poderes específicos 

para praticar todos os atos referentes a esta LICITAÇÃO, tais como formular 

ofertas de preços, interpor e/ou desistir de recurso, acompanhado do(s) documento 

(s) que comprove(m) os poderes do(s) respectivo(s) outorgante(s), conforme o 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO E DE PROCURAÇÃO 

constante do ANEXO IV; 

9.11.2.1 Em se tratando de instrumento particular de mandato, ele 

deverá ser apresentado com firma reconhecida; 

9.11.2.2 Não serão aceitas procurações que apenas contenham 

poderes amplos, que não contemplem claramente a presente LICITAÇÃO 

ou que se refiram apenas a outras licitações ou tarefas; 

 

SEÇÃO 3 - PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE II 

 

9.12 O Envelope II deverá conter a PROPOSTA COMERCIAL. 

9.13 A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser dirigida à COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO e observará todos os requisitos formais e será assinada pelo representante 

legal/procurador do LICITANTE ou do CONSÓRCIO, observado o MODELO DA 

PROPOSTA COMERCIAL e o MODELO DE NEGÓCIO REFERENCIAL constante dos 

ANEXOS VII e VIII, respectivamente. 
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9.13.1 A PROPOSTA COMERCIAL deverá contemplar todos os custos para o 

cumprimento das obrigações da futura concessionária, especialmente, quanto à 

construção, gestão, modernização e operação do projeto proposto nos anexos deste 

Edital.  

9.13.2 Somente serão consideradas as PROPOSTAS COMERCIAIS que abranjam 

a totalidade do OBJETO, nos exatos termos deste EDITAL. 

9.13.3 Cada LICITANTE deverá apresentar apenas uma PROPOSTA 

COMERCIAL, sob pena de desclassificação. 

9.14 A PROPOSTA COMERCIAL deverá considerar, dentre outros: 

9.14.1 Os investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas não se 

limitando às financeiras) necessários para a execução do OBJETO da 

CONCESSÃO; 

9.14.2 Os riscos a serem assumidos pela CONCESSIONÁRIA em virtude da 

execução do OBJETO da CONCESSÃO; 

9.14.3 O prazo da CONCESSÃO; 

9.14.4 Os BENS REVERSÍVEIS, nos termos das condições fixadas no 

CONTRATO; e 

9.14.5 As demais obrigações deste EDITAL, do CONTRATO e dos respectivos 

ANEXOS. 

9.15 Da PROPOSTA COMERCIAL deve constar, conforme o ANEXO VII – 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL do EDITAL: 

9.15.1 A oferta do LICITANTE quanto ao VALOR FIXO PELA OUTORGA 

ANUAL, observados os termos e condições previstos neste EDITAL; 

9.15.2 A sua validade de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias contados da DATA 

DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, devendo ser mantidas, neste período, todas as 

condições nela contidas; 

9.15.3 Os dados do LICITANTE. 

9.16 Os valores apresentados na PROPOSTA COMERCIAL terão como data-base a 

DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS. 

9.17 Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas 

no presente EDITAL, nem preços ou vantagens baseadas nas PROPOSTAS 

COMERCIAIS de quaisquer dos demais LICITANTES. 

SEÇÃO 4 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE III 

 

SUBSEÇÃO 4.1 - CONTEÚDO DO ENVELOPE 
 

9.18 O Envelope III deverá conter: 

9.18.1 Os documentos referentes à habilitação jurídica (SUBSEÇÃO 4.2 - 

HABILITAÇÃO JURÍDICA); 
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9.18.2 Os documentos referentes à regularidade fiscal e trabalhista (SUBSEÇÃO 

4.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA); 

9.18.3 Os documentos referentes à qualificação econômico-financeira 

(SUBSEÇÃO 4.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA) 

9.18.4 Os documentos referentes à qualificação técnica (SUBSEÇÃO 4.5 - 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA); e 

9.18.5 Demais documentos (SUBSEÇÃO 4.6 - DEMAIS DOCUMENTOS). 

SUBSEÇÃO 4.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

9.19 Para efeito da qualificação jurídica deverá ser apresentada pelo LICITANTE 

individual ou em conjunto por cada CONSORCIADO, ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, incluindo, se houver, as alterações realizadas desde a última 

consolidação, devidamente registrados na Junta Comercial ou órgão competente e, 

conforme o caso, os demais documentos dispostos nesta Subseção. 

A - No caso de sociedades por ações e sociedades limitadas: 

9.20 Os documentos, devidamente registrados, de eleição dos seus administradores. 

B - No caso de empresa individual: 

9.21 O respectivo registro comercial. 

C - No caso de fundos: 

9.22 Ato constitutivo com a última alteração arquivada perante o órgão competente; 

9.23 Prova de contratação de gestor, se houver, bem como de eleição do administrador 

em exercício; 

9.24 Comprovante de registro do fundo de investimento na Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM; 

9.25 Regulamento em vigor do fundo de investimento; 

9.26 Comprovante de registro do regulamento do fundo de investimento perante o 

Registro de Títulos e Documentos competente; 

9.27 Comprovação de que o fundo de investimento se encontra devidamente autorizado 

a participar da LICITAÇÃO e de que o seu administrador pode representá-lo em todos os 

atos e para todos os efeitos da LICITAÇÃO, assumindo, em nome do fundo de 

investimento, todas as obrigações e direitos que dela decorrerem; e 

9.28 Comprovante de qualificação do administrador e, se houver, do gestor do fundo de 

investimento, perante a CVM. 

D - No caso de entidades abertas ou fechadas de previdência complementar: 

9.29 Inscrição ou registro do ato constitutivo;  

9.30 Ata que elegeu a administração em exercício;  

9.31 Regulamento em vigor;  
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9.32 Comprovante de autorização expressa e específica quanto à constituição e 

funcionamento da entidade de previdência complementar, concedida pelo órgão 

fiscalizador competente; 

9.33 Declaração de que os planos e benefícios administrados não se encontram sob 

liquidação ou intervenção da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - 

PREVIC do Ministério da Economia.  

E - No caso de instituições financeiras: 

9.34 Comprovação da autorização de funcionamento como instituição financeira; 

9.35 Comprovação da homologação da eleição do seu administrador, emitida pelo Banco 

Central do Brasil; e 

9.36 Demais exigências aplicáveis a este tipo de instituição pela regulamentação 

pertinente. 

F - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: 

9.37 Decreto de autorização ou equivalente, nos termos do art. 28, V, da Lei Federal      

nº 8.666/93; 

9.38 Ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

SUBSEÇÃO 4.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

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

documentos devem ser apresentados pelo LICITANTE, individualmente ou em conjunto 

por cada CONSORCIADO: 

9.39.1 Comprovação de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda - CNPJ; 

9.39.2 Comprovação de registro no Cadastro de Contribuintes municipal e/ou 

estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede do LICITANTE e/ou do 

CONSORCIADO; 

9.39.3 Certidão negativa conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), relativamente aos tributos 

administrados pela RFB e à Dívida Ativa da União administrada pela PGFN; 

9.39.4 Comprovação de regularidade junto à Fazenda Estadual, Municipal e/ou 

Distrital da sede do LICITANTE ou do CONSORCIADO, por meio de certidões 

emitidas quanto aos débitos inscritos em dívida ativa; 

9.39.5 Comprovação de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS, por meio do Certificado de Regularidade de Situação - CRS;  

9.39.6 Declaração de compromisso de cumprimento do disposto no art. 7º, inciso 

XXXIII, da Constituição Federal de 1988, nos termos ANEXO V - MODELOS DE 

DECLARAÇÕES - DECLARAÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE 

FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO conforme ANEXO V - 

MODELOS DE DECLARAÇÕES. 
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9.39.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

9.40 Serão aceitas como comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, certidões 

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

os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

9.41 Os documentos e certidões apresentados devem se encontrar válidos na DATA DE 

ABERTURA DAS PROPOSTAS. 

9.41.1 Todos os documentos que não possuírem prazo de validade expresso 

reputar-se-ão com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias contados da data 

da sua respectiva expedição. 

SUBSEÇÃO 4.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

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

ser apresentados pelo LICITANTE individualmente ou em conjunto por cada 

CONSORCIADO: 

9.42.1 PARA QUALQUER TIPO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E PARA 

ADMINISTRADORA (S) E/OU GESTORA(S) DE FUNDO (S): certidão 

negativa de pedido de falência e recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor 

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

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

PROPOSTAS.  

9.42.2 PARA OS DEMAIS LICITANTES: Certidão expedida pelo Distribuidor 

Judicial das Varas Cíveis em geral (Execução Patrimonial) da Comarca onde o 

LICITANTE estiver sediado, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à 

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS.  

9.43 Para efeito da qualificação econômico-financeira, os LICITANTES também 

deverão apresentar índice de Liquidez Corrente (AC/PC) maior ou igual a 1 (um) onde 

(AC) corresponde ao Ativo Circulante e (PC) ao Passivo Circulante.  

9.43.1 Para comprovação do índice de Liquidez Corrente, serão consideradas as 

demonstrações financeiras anuais já exigíveis do LICITANTE ou do conjunto de 

CONSORCIADOS, na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios; 

9.43.2 Quando exigível, deverá ser apresentada prova da publicação das 

demonstrações e da Ata de Aprovação das mesmas, devidamente arquivadas na 

Junta Comercial competente; 

9.43.3 Os desobrigados de publicar demonstrações financeiras deverão apresentar 

cópias legíveis e autenticadas das páginas do Livro Diário no qual os mesmos foram 

transcritos, devidamente assinados pelo contador responsável e por seus sócios, 

bem como dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário, registrado na 

Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

SUBSEÇÃO 4.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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9.44 Para efeito da qualificação técnica, as comprovações abaixo enumeradas devem ser 

satisfeitas por LICITANTE individualmente ou por pelo menos um dos 

CONSORCIADOS. 

A - Quanto à qualificação técnico-operacional relativa à operação de Estádio de Futebol 

e Clube Social e Esportivo:    

9.44.1  Comprovação, por parte do LICITANTE, CONSORCIADO ou de 

PROFISSIONAL (is) cuja relação com o LICITANTE ou CONSORCIADO possa 

ser comprovada nos termos do disposto no item 9.44.2, por meio de atestados de 

capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou por 

outros meios documentais, de que executem ou tenham executado serviços com as 

características técnicas abaixo indicadas: 

9.44.1.1 Operação de Estádio de Futebol; e 

9.44.1.2 Operação de Clube Social e Esportivo com ginásio de esportes, 

quadras poliesportivas, campo de futebol, piscina social e de competição, 

academia, áreas de entretenimento e lazer e restaurantes. 

9.44.2 Para comprovação da relação do(s) profissional(is) com o Licitante ou 

Consorciado, conforme disposto no item 9.44.1, deverá ser apresentada, conforme o 

caso:    

9.44.2.1  Cópia autenticada do Contrato de Trabalho e das respectivas 

anotações de Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, acompanhadas 

da respectiva Ficha de Registro de empregados, nos termos da Consolidação 

das Leis do Trabalho - CLT (Decreto-Lei nº 5.452/43), quando o(s) 

profissional(is) relacionado(s) for(em) empregado(s) do LICITANTE ou do 

CONSORCIADO; 

9.44.2.2 Cópia autenticada do contrato social ou do estatuto social, mais a(s) 

respectiva(s) ata(s) de eleição, quando for o caso, se o(s) profissional(is) 

relacionado(s) for(em) administradores(s) ou dirigente(s) do LICITANTE ou 

do CONSORCIADO; 

9.44.2.3 Cópia do contrato de prestação de serviços firmado até a DATA DE 

ENTREGA DAS PROPOSTAS, quando o(s) profissional(is) relacionado(s) 

não tiver(em) vínculo de subordinação hierárquica com o LICITANTE ou com 

o CONSORCIADO; ou 

9.44.2.4 Minuta do contrato entre o LICITANTE ou CONSORCIADO e o(s) 

profissional (is) ou subcontratados relacionados nas hipóteses não 

contempladas nos subitens antecedentes. 

9.44.2.5 Declaração do(s) respectivo(s) profissional(is) relacionado(s) pelo 

LICITANTE ou CONSORCIADO de que se compromete(m) a integrar o 

quadro de colaboradores da futura SPE, caso o LICITANTE ou 

CONSORCIADO se sagre vencedor no certame, nos termos do modelo 

constante no ANEXO V - MODELOS DE DECLARAÇÕES - MODELO DE 

DECLARAÇÃO DO(S) PROFISSIONAL(IS) DE QUE SE 

COMPROMETE(M) A INTEGRAR OS QUADROS DE 

COLABORADORES DA FUTURA SPE. 
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B – Quanto à qualificação técnico-profissional relativa a serviços de engenharia: 

9.44.3 Comprovação da disponibilidade de colaboradores na figura de  prestadores 

de serviços ou  subcontratados que executem ou tenham executado serviços com as 

características técnicas abaixo indicadas, experiências essas comprovadas por meio 

de Atestado(s) de Capacidade Técnico Operacional registrados(s) no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 

Certidão (ões) de Acervo Técnico CAT, expedida(s) pelo(s) Conselho(s) Profissional 

(is), o(s) qual(is) comprove(m) que o(s) profissional(is) tenha(m) executado 

satisfatoriamente, para pessoas de direito público ou privado, obras ou serviços de 

engenharia abaixo descritos: 

9.44.3.1       Execução de piso em pedra; 

9.44.3.2       Execução de concreto usinado e bombeado de FCK=30 MPA; 

9.44.3.3    Construção de edificações com, no mínimo, 3.000 m² (três mil) 

metros quadrados de área total construída. 

9.44.4 Para fins de atendimento às exigências dos itens previstos no item 9.44.3 

deverão ser apresentados, conforme o caso, os comprovantes relacionados no item 

9.44.2 e respectivos subitens. 

C - Disposições a Respeito dos Atestados de Capacidade Técnica 

9.44.5   No caso de profissional (is), somente serão aceitos os atestados referidos 

nos itens 9.44.1 e 9.44.3 quando for comprovada a relação do profissional 

relacionado com o LICITANTE ou CONSORCIADO, nos termos do disposto no 

item 9.44.2.  

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

desmembramento de empresas, somente serão considerados os atestados se 

comprovada também a transferência definitiva de acervo técnico. 

9.44.7 O(s) atestado(s) e, se for o caso, os documentos complementares a eles 

relativos, deverão apresentar de forma clara e inequívoca as informações exigidas, 

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

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

9.44.7.1 Atividades e serviços (objeto) a que se refere; 

9.44.7.2 Local da realização das atividades e serviços a que se refere; 

9.44.7.3 Características das atividades e serviços a que se refere e, quando 

for o caso, a capacidade de pessoas dos empreendimentos relacionados; 

9.44.7.4 Valor total do empreendimento a que se refere; 

9.44.7.5 Datas de início e de término da realização das atividades e serviços 

a que se refere; 

9.44.7.6 Descrição das atividades exercidas no consórcio pelo LICITANTE, 

CONSORCIADO ou pelo profissional relacionado, quando o atestado tiver 

sido emitido em nome de consórcio; 

9.44.7.7 Nome ou razão social do emitente; e 
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9.44.7.8 Nome e identificação do signatário do atestado, com informações 

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

documentação comprobatória de sua condição de representante do emitente. 

9.44.8 As comprovações exigidas poderão se referir ao mesmo empreendimento, 

desde que sejam atendidos todos os requisitos estabelecidos no EDITAL. 

9.44.9 Caso ausente alguma informação relacionada no item 9.44.7, a Comissão 

Especial de Licitação poderá realizar diligência, quando entender pertinente, para 

sanear dúvidas acerca dos subitens 9.44.7.1 a 9.44.7.8.  

9.44.10 A conformidade dos atestados poderá ser confirmada por meio de diligência 

da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, nos termos deste EDITAL, sendo que 

o não atendimento dos requisitos editalícios implicará a inabilitação do LICITANTE 

OU CONSÓRCIO, sem prejuízo de outras sanções cabíveis em virtude de falsidade 

das informações prestadas. 

SUBSEÇÃO 4.6 - DEMAIS DOCUMENTOS 

9.45 O LICITANTE deverá ainda apresentar DECLARAÇÃO, conforme MODELO DE 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO contido no ANEXO V, devidamente assinada 

(no caso de CONSÓRCIO, poderá ser firmada apenas pelo respectivo líder), contendo: 

9.45.1 Apresentação do LICITANTE; 

9.45.2 Compromisso de integralização de capital social mínimo da SPE, nos 

termos do CONTRATO; 

9.45.3 Compromisso de adoção, pela SPE, a ser estruturada sob as leis brasileiras, 

de acordo com padrões adequados de governança corporativa e de contabilidade, e 

de elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil;  

9.45.4 Compromisso de que a empresa adotará mecanismos e procedimentos 

internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a 

aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, nos termos do ANEXO II - 

MINUTA DE CONTRATO; 

9.46 O LICITANTE deverá ainda apresentar DECLARAÇÃO, conforme MODELO DE 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 

LICITAÇÃO contido no ANEXO V, devidamente assinada (no caso de CONSÓRCIO, 

poderá ser firmada apenas pelo respectivo líder). 

9.47 O LICITANTE deverá ainda apresentar DECLARAÇÃO, conforme MODELO DE 

DECLARAÇÃO PARA FINS DO DECRETO 38.860/2019 contido no ANEXO V, 

devidamente assinada (no caso de CONSÓRCIO, poderá ser firmada apenas pelo 

respectivo líder). 

9.48 O LICITANTE deverá ainda apresentar DECLARAÇÃO, conforme MODELO DE 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SPE E OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS - ANEXO V devidamente assinada (no caso de CONSÓRCIO, poderá 

ser firmada apenas pelo respectivo líder). 

9.49 No caso de CONSÓRCIO, deverá ser apresentado o correspondente termo de 

compromisso de constituição de CONSÓRCIO, ou cópia do ato constitutivo do 
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CONSÓRCIO, devidamente registrado, firmado de acordo com as leis brasileiras, subscrito 

pelos CONSORCIADOS, contendo os seguintes itens: 

9.49.1 Denominação do CONSÓRCIO; 

9.49.2 Composição CONSORCIADO no capital da futura SPE, observadas as 

condições do presente EDITAL, indicando o percentual de participação de cada  

9.49.3 Objetivo do CONSÓRCIO, que deverá ser compatível com esta 

LICITAÇÃO e com o OBJETO do CONTRATO; 

9.49.4 Indicação do líder do CONSÓRCIO, que deverá ter representante legal com 

domicílio no Brasil, e a quem se reconhecerão poderes expressos para representar o 

CONSÓRCIO na LICITAÇÃO, podendo receber e dar quitação, responder 

administrativa e judicialmente, concordar com condições, transigir, compromissar-

se e praticar outros atos necessários à participação do CONSÓRCIO nesta 

LICITAÇÃO, até a DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO; e 

9.49.5 Declaração expressa de todos os participantes do CONSÓRCIO, vigente a 

partir da DATA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, de aceitação de 

responsabilidade solidária, nos termos do art. 33 da Lei Federal nº 8.666/93, no 

tocante ao OBJETO desta LICITAÇÃO, cobrindo integralmente todas as obrigações 

assumidas na proposta apresentada, sendo que tal responsabilidade solidária somente 

cessará após a DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO. 

 

SEÇÃO 5 - COMPLEMENTAÇÕES E CORREÇÕES 
 

9.50 As complementações de insuficiências ou as correções de caráter formal 

necessárias ao saneamento de falhas caracterizadas como formais no curso do 

procedimento serão admitidas. 

9.51 Considera-se falha ou defeito formal, para fins do presente EDITAL, aquela que: 

9.51.1 Não desnature o objeto do documento apresentado; 

9.51.2 Permita aferir, com a devida segurança, a informação constante do 

documento; e 

9.51.3 Não implique a apresentação de documento que deveria constar 

originalmente da documentação apresentada pelo LICITANTE, nem se refira a fato 

existente apenas após a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS. 

9.52 Para efeito dos subitens acima, fica estipulado o prazo de até 05 (cinco) dias 

corridos, a ser definido pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO conforme as 

circunstâncias do caso concreto e a necessidade de celeridade da LICITAÇÃO, para a 

apresentação de informações ou a complementação, pelo LICITANTE, de insuficiências 

ou de correções de caráter formal. 

CAPÍTULO 10 – ABERTURA, EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

SEÇÃO 1 - SESSÕES PÚBLICAS E ORDEM DE TRABALHO 
 

10.1 A abertura dos Envelopes e o início da análise da documentação apresentada pelos 

LICITANTES ocorrerão em sessões públicas, que poderão ser assistidas por quaisquer 
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pessoas, porém, serão permitidas apenas as manifestações dos representantes credenciados 

na licitação. 

10.2 Na DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, a partir das 14 horas, na SEDE DA 

NOVACAP, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO instalará a sessão pública para 

a abertura dos Envelopes I, II e III, obedecendo à seguinte ordem de trabalho: 

10.2.1 Abertura dos Envelopes I e CREDENCIAMENTO dos representantes de 

cada LICITANTE; 

10.2.2 Rubrica, por pelo menos dois dos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO e pelos representantes credenciados dos LICITANTES que 

desejarem, dos Envelopes II e III apresentados, ainda lacrados, e que continuarão 

sob a responsabilidade da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO;  

10.2.3 Abertura conjunta do Envelope II de cada um dos LICITANTES e rubrica 

por pelo menos 2 (dois) dos membros da COMISSÃO e pelos representantes 

credenciados de cada um dos LICITANTES presentes que desejarem, seguida de 

realização de fase de lances em viva voz; 

10.2.4 Abertura do Envelope III do LICITANTE classificado em primeiro lugar na 

etapa anterior e rubrica por pelo menos dois dos membros da COMISSÃO e pelos 

representantes credenciados dos LICITANTES, que assim desejarem, cuja análise 

poderá ser feita no mesmo dia ou em dia posterior, a critério da COMISSÃO; 

10.3 Para fins da avaliação dos documentos constantes dos Envelopes abertos, a 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá, a seu critério e a qualquer tempo, 

propor o encerramento da sessão respectiva. 

10.4 Em qualquer caso, o resultado da análise deve ser divulgado mediante publicação 

no Diário Oficial do Distrito Federal. 

SEÇÃO 2 - ABERTURA E ANÁLISE DO ENVELOPE II - PROPOSTA 

COMERCIAL  
 

10.5 A fase de abertura e análise da PROPOSTA COMERCIAL de cada um dos 

LICITANTES será sucedida da fase de lances em viva voz, conduzida pelo Presidente da 

COMISSÃO, da qual participarão TODOS os LICITANTES que tenham apresentado a 

proposta comercial regularmente válida, de acordo com o modelo previsto neste Edital.  

10.5.1 O primeiro lance será feito pelo LICITANTE com o menor valor oferecido 

pela VALOR FIXO PELA OUTORGA ANUAL dentre aqueles convocados para a 

etapa de lances em viva voz e poderá ser de qualquer valor, desde que superior ao 

maior VALOR FIXO PELA OUTORGA ANUAL apresentado na fase de abertura. 

10.5.2 Se dois ou mais LICITANTES apresentarem PROPOSTAS COMERCIAIS 

de igual valor, a ordem de propositura de lances entre eles será feita por sorteio, 

cabendo ao primeiro LICITANTE sorteado realizar o primeiro lance. 

10.5.3 Cada LICITANTE somente poderá ofertar lances que tornem sua proposta 

superior à sua proposta imediatamente anterior. 

10.5.4 Após cada novo lance ofertado, promover-se-á a reclassificação das 

LICITANTES, na forma deste EDITAL. 



    

 

26 
 
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-
6449060.  

10.5.5 Na fase de lances em viva voz, a critério do Presidente da COMISSÃO, 

poderão ser fixados intervalos mínimos de valores a serem observados pelas 

LICITANTES entre um e outro lance. 

10.5.6 A fase de lances continuará até que não haja lances pelo intervalo de 10 

minutos, caso em que o Presidente da COMISSÃO declarará a PROPOSTA 

COMERCIAL que contiver a MAIOR OFERTA de VALOR FIXO PELA 

OUTORGA ANUAL como vencedora. 

10.6 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO analisará os documentos 

relacionados e decidirá sobre as PROPOSTAS COMERCIAIS com a respectiva ordem de 

classificação de imediato, na mesma sessão, ou a suspenderá, divulgando o resultado por 

meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. 

10.7 Para adequar as PROPOSTAS COMERCIAIS aos valores finais ofertados nos 

lances em viva voz, serão lavrados e firmados os respectivos TERMOS DE 

ATUALIZAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL por todos os LICITANTES que 

apresentaram lances válidos. 

10.7.1 Os referidos ajustes nas propostas comerciais serão feitos por pelo menos 

um dos representantes credenciados de cada um dos LICITANTES presentes e 

deverão ser rubricados por pelo menos dois dos membros da COMISSÃO e pelos 

representantes dos demais LICITANTES que desejarem. 

10.8 A COMISSÃO divulgará a classificação final dos LICITANTES, iniciada com o 

LICITANTE que tenha ofertado maior VALOR FIXO PELA OUTORGA ANUAL e, a 

partir daí, em ordem decrescente. 

10.9 Para fins da avaliação da PROPOSTA COMERCIAL dos LICITANTES, o 

VALOR FIXO PELA OUTORGA ANUAL mínimo a ser considerado é de                              

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ano, sendo classificado em primeiro lugar o 

LICITANTE que, atendendo a todos os requisitos correspondentes, apresentar o maior 

VALOR FIXO PELA OUTORGA ANUAL dentre as PROPOSTAS COMERCIAIS 

entregues ou lances realizados, nunca inferior ao referido limite.  

10.10 Havendo necessidade, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá, a seu 

exclusivo critério, promover diligências ou solicitar esclarecimentos sobre as informações 

e dados trazidos pelos LICITANTES nas PROPOSTAS COMERCIAIS, conforme o 

disposto no item 5.2 deste EDITAL, inclusive para confirmar, se for o caso, a sua 

exequibilidade, ocasião em que poderá ser solicitada a apresentação das composições e 

respectivas justificativas técnicas que comprovem que as premissas, insumos, custos, 

despesas e demais elementos utilizados na composição dos valores apresentados, 

verificando se são compatíveis com a execução do OBJETO do CONTRATO e com os 

parâmetros deste EDITAL. 

10.11 Para fins de aferição quanto à exequibilidade da Proposta Comercial, poderá ser 

determinado que o licitante detentor da melhor proposta, encaminhe, em até 5 (cinco) dias 

úteis após solicitação da Comissão de Licitação, o Fluxo de Caixa do Projeto da Concessão, 

demonstrando os custos relacionados às despesas e receitas previstas nos investimentos e 

operação, de acordo com o lance ofertado no certame.  

10.12 Será desclassificado o LICITANTE: 
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10.12.1  Que não apresentar os documentos exigidos para o Envelope II de acordo 

com as formas, as diretrizes, as exigências e as condições estabelecidas neste 

EDITAL e em seus ANEXOS; 

10.12.2  Cujos documentos não estiverem assinados por pessoa habilitada para 

tanto; 

10.12.3  Cuja PROPOSTA COMERCIAL não estiver totalmente expressa em reais 

(R$); 

10.12.4  Cujo VALOR FIXO PELA OUTORGA ANUAL indicado na PROPOSTA 

COMERCIAL for inferior ao valor mínimo exigido no item 10.9 deste EDITAL; 

10.12.5  Cuja PROPOSTA COMERCIAL apresentar preço ou vantagem baseada 

nas PROPOSTAS COMERCIAIS dos demais LICITANTES; e 

10.12.6  Cujas PROPOSTAS contenham emendas, ressalvas ou vícios, ou que 

omitirem quaisquer itens exigidos neste EDITAL ou na legislação pertinente. 

10.12.7  Que não apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após solicitação da 

Comissão, o Fluxo de Caixa atualizado do projeto, de acordo com o lance melhor 

classificado no certame, nos termos do item 10.11 do Edital.  

10.13  Da decisão da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO relativamente ao 

julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS caberá recurso, nos termos do Capítulo 11 

do Edital. 

10.14 Havendo a renúncia expressa dos LICITANTES ao direito de recorrer, ou decorrido 

o prazo para a interposição de eventuais recursos sem manifestação, ou, ainda, julgados os 

recursos porventura interpostos, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO dará 

seguimento à abertura do Envelope III do LICITANTE classificado em primeiro lugar, 

designando, se for o caso, nova data de sessão pública para essa finalidade. 

10.15 Da(s) sessão(ões) realizada(s) será(ão) lavrada(s) ata(s) circunstanciada(s), 

registrando-se todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, a qual será ao 

final assinada pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos representantes 

credenciados dos LICITANTES presentes. 

SEÇÃO 3 - ABERTURA E ANÁLISE DO ENVELOPE III - DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO  
 

10.16 No dia, hora e local designados em publicação no Diário Oficial do Distrito Federal 

(DODF), reunir-se-ão, em sessão pública, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e 

os LICITANTES que desejarem comparecer, para a abertura do Envelope III do 

LICITANTE melhor classificado na fase anterior do certame. 

10.17 Aberto o Envelopes III, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão rubricados 

por pelo menos 2 (dois) dos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e 

pelos representantes credenciados dos LICITANTES que assim o desejarem.   

10.18 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO analisará os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO contidos no ENVELOPE III e divulgará, se necessário, em data posterior, 

por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, o resultado da análise, com 

as razões que fundamentaram a sua decisão. 
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10.19 Havendo necessidade, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá, a seu 

exclusivo critério, promover diligências ou solicitar esclarecimentos sobre as informações 

e dados trazidos pelos LICITANTES nos documentos previstos nesta SEÇÃO, inclusive 

em sessão pública, conforme o disposto no item 5.2 deste EDITAL, inclusive para 

confirmar, se for o caso, a veracidade dos documentos e/ou atestados apresentados. 

10.20 Somente será habilitado o LICITANTE que, individualmente ou CONSORCIADO, 

satisfizer, integralmente e sem ressalvas, o disposto sobre os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO e as demais exigências fixadas neste EDITAL. 

10.21 A inabilitação de quaisquer dos CONSORCIADOS ensejará a inabilitação de todo 

o CONSÓRCIO. 

10.22 Se o LICITANTE classificado em primeiro lugar não atender às exigências para a 

habilitação previstas neste EDITAL, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, em 

sessão pública a ser oportunamente designada, abrirá o Envelope III do LICITANTE 

classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, repetindo-se os procedimentos 

descritos neste item. 

10.22.1 Sempre que houver a desclassificação de um licitante, a COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO deverá analisar toda a documentação prevista nesta 

SEÇÃO 3. 

10.23 Da decisão da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO relativamente à análise 

dos documentos de habilitação caberá recurso, nos termos do Capítulo 11 – RECURSOS. 

10.24 Da(s) sessão(ões) realizada(s) será(ão) lavrada(s) ata(s) circunstanciada(s), 

registrando-se todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, a qual será ao 

final assinada pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos representantes 

credenciados dos LICITANTES presentes. 

10.25 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO deverá manter a guarda dos demais 

Envelopes apresentados pelos LICITANTES até a DATA DE PUBLICAÇÃO DO 

CONTRATO, os quais deverão ser retirados pelos responsáveis em até 30 (trinta) dias 

desse evento, sob pena de inutilização. 

CAPÍTULO 11 – RECURSOS 
 

11.1 Nos termos do art. 109, I, da Lei Federal nº 8.666/93, os LICITANTES poderão 

recorrer da (s) decisão (ões) sobre: 

11.1.1 A análise e classificação da PROPOSTA COMERCIAL; 

11.1.2 A habilitação ou inabilitação de LICITANTE; 

11.1.3 A aplicação das sanções e penalidades previstas no EDITAL; e 

11.1.4 A anulação ou revogação da LICITAÇÃO. 

11.2 Os recursos contra os atos decisórios indicados nos subitens 11.1.1 a 11.1.2 terão 

efeito suspensivo.  

11.2.1 A autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 

público, poderá atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos. 
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11.3 Os recursos serão interpostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis da respectiva 

intimação, que poderá ser realizada mediante publicação de ato administrativo no Diário 

Oficial do Distrito Federal.  

11.4 O recurso, subscrito por representante legal ou procurador com poderes específicos 

ou por pessoa credenciada, será dirigido à autoridade máxima representante do PODER 

CONCEDENTE, por intermédio do Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO, mediante protocolo na SEDE DA NOVACAP, observado o horário entre as 

9h e as 17h. 

11.5 A interposição de recurso será comunicada aos demais LICITANTES por meio de 

intimação publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, que poderão impugná-lo no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante protocolo na SEDE DA NOVACAP, observado o 

horário entre 9h e 17h. 

11.6 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá reconsiderar sua decisão, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, ou deverá encaminhá-

lo à autoridade superior, devidamente informado, no mesmo prazo. 

11.6.1 O acolhimento do recurso interposto importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

11.7 Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 

11.7.1 Ser devidamente fundamentados; 

11.7.2 Ser assinados por representante legal ou procurador com poderes 

suficientes; e 

11.7.3 Ser protocolados por escrito, no suporte físico em papel, com as folhas 

devidamente rubricadas e assinados por seu subscritor, no original, junto à 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, na SEDE DA NOVACAP, nos dias 

úteis, das 9h às 17h. 

11.8 Os recursos interpostos fora do prazo e horário ou em local diferente do indicado 

não serão conhecidos. 

11.9 Não será admitida a apresentação de documentos ou informações que já deveriam 

ter sido apresentados nos Envelopes I, II e III e cuja omissão não tenha sido suprida nas 

oportunidades indicadas neste EDITAL. 

11.10 O resultado do recurso será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. 

11.11 A retratação da autoridade, realizada de ofício, que importe em situação prejudicial 

a algum dos LICITANTES, reabrirá a fase recursal apenas no tocante à questão nova 

aduzida. 

CAPÍTULO 12 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

12.1 O resultado da LICITAÇÃO será submetido pela COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO ao PODER CONCEDENTE, para homologação. 

12.2 Após a homologação, o PODER CONCEDENTE poderá adjudicar o objeto da 

LICITAÇÃO ao LICITANTE melhor classificado, convocando-o, na condição de 

ADJUDICATÁRIO, mediante publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, a assinar 
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o CONTRATO no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data da mencionada 

publicação. 

12.2.1 O prazo poderá ser prorrogado por até outros 60 (sessenta) dias se assim solicitado 

pelo ADJUDICATÁRIO, desde que em razão de motivo devidamente justificado, 

admitindo-se, ainda, a prorrogação por determinação do PODER CONCEDENTE. 

12.3 Deixando o ADJUDICATÁRIO de assinar o CONTRATO no prazo fixado, ou não 

atendendo a qualquer das condições fixadas no Capítulo 14 deste EDITAL, poderá o 

PODER CONCEDENTE, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas, convocar 

os LICITANTES remanescentes na respectiva ordem de classificação para fazê-lo. 

CAPÍTULO 13 – ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 

13.1 Nas hipóteses previstas no item 12.3 e/ou em virtude de fatos supervenientes, o 

PODER CONCEDENTE poderá revogar a LICITAÇÃO, mediante decisão devidamente 

justificada em prol do interesse público, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993. 

13.2 Em caso de constatação de ilegalidade no processo licitatório, o PODER 

CONCEDENTE deve anular a LICITAÇÃO, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

TÍTULO III - DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO  

DE CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA 

 

CAPÍTULO 14 – CONDIÇÕES PRECEDENTES PARA ASSINATURA DO 

CONTRATO 
 

SEÇÃO 1 - CONDIÇÕES GERAIS 
 

14.1 Para a assinatura do CONTRATO, o ADJUDICATÁRIO deverá constituir uma 

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO que atenda aos termos deste EDITAL e do 

CONTRATO, de acordo com as normas previstas no direito brasileiro. 

14.1.1 Caso o ADJUDICATÁRIO seja LICITANTE individual, deverá criar 

subsidiária integral para atender ao disposto acima. 

14.1.2 Caso o ADJUDICATÁRIO seja CONSÓRCIO, deverá constituir sociedade 

por cujos acionistas sejam os CONSORCIADOS, conforme previsto no 

compromisso de constituição de CONSÓRCIO, ou no seu ato constitutivo 

devidamente registrado, e neste EDITAL. 

14.2 Em até 05 (cinco) dias úteis antes da data prevista para assinatura do CONTRATO, 

o ADJUDICATÁRIO deverá comprovar: 

14.2.1 Ter constituído a SPE nos termos da SEÇÃO 2 - CONDIÇÕES 

RELATIVAS À SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO deste Capítulo, 

mediante a apresentação da correspondente certidão emitida pela Junta Comercial 

do Distrito Federal e da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ); 
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14.2.2 Que constituiu a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos 

termos do ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO. 

14.2.3  Que o ADJUDICIATÁRIO ou cada integrante do respectivo CONSÓRCIO 

vencedor não está impedido de contratar com a Administração Pública, direta ou 

indireta, do Distrito Federal; e 

14.2.4 Que o ADJUDICIATÁRIO ou cada integrante do respectivo CONSÓRCIO 

vencedor possui os documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos no item 

9.39, devidamente atualizados na ocasião da contratação. 

14.3 Os documentos mencionados acima deverão ser apresentados em cópias 

autenticadas ou no original, com prazo de validade em vigor na data da apresentação, sendo 

retidos para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à contratação. 

14.4 Preenchidas todas as condições precedentes exigidas, será providenciada a 

assinatura do CONTRATO e a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito 

Federal. 

14.5 Poderá a autoridade competente, até a assinatura do CONTRATO, excluir o 

LICITANTE ou o ADJUDICATÁRIO, por despacho motivado, se, após a fase de 

habilitação, tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da 

licitação, que revele falta ou perda das condições de habilitação, inidoneidade ou falta de 

capacidade técnica ou financeira. 

SEÇÃO 2 - CONDIÇÕES RELATIVAS À SOCIEDADE DE PROPÓSITO 

ESPECÍFICO 
 

14.6 A CONCESSIONÁRIA será uma SPE, constituída sob a forma nos termos das leis 

brasileiras, sediada no Distrito Federal, e objeto específico compatível com a exploração 

do OBJETO da CONCESSÃO, conforme MODELO DE DECLARAÇÃO DE 

COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SPE E OUTRAS PROVIDÊNCIAS - 

ANEXO V.  

14.7 O capital social mínimo subscrito e integralizado da CONCESSIONÁRIA, por toda 

a duração do CONTRATO, será de R$ 1.374.792,01 (um milhão, trezentos e setenta e 

quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e um centavo), contados da DATA DE 

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO e conforme o disposto no ANEXO II - MINUTA DE 

CONTRATO. 

14.8 A SPE não poderá, durante o prazo da CONCESSÃO, reduzir o seu capital social 

abaixo do valor mínimo acima especificado, sem prévia e expressa autorização, por escrito, 

do PODER CONCEDENTE. 

14.9 O estatuto social da SPE deverá contemplar cláusula que vede alteração de seu 

objeto social sem prévia e expressa anuência, por escrito, do PODER CONCEDENTE. 

14.10 O exercício social da SPE e o exercício financeiro do CONTRATO coincidirão com 

o ano civil, feita exceção ao primeiro ano, que terá início com a DATA DE PUBLICAÇÃO 

DO CONTRATO, e ao último ano. 

14.11 A SPE deverá obedecer a padrões adequados de governança corporativa e de 

contabilidade, e de elaborar suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
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contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira (Lei Federal nº 

6.404/76 e alterações posteriores) e nas Normas Internacionais de Contabilidade 

14.12 A SPE estará vinculada, durante todo o prazo da CONCESSÃO, ao disposto no 

CONTRATO, no EDITAL e anexos desta Licitação, na documentação por ela apresentada, 

inclusive na PROPOSTA COMERCIAL, bem como à legislação Distrital, Estadual e 

Federal. 

CAPÍTULO 15 – CONTRATO 
 

15.1 O CONTRATO a ser firmado, cuja minuta (ANEXO II - MINUTA DO 

CONTRATO) integra o presente EDITAL para todos os fins e efeitos de direito, 

regulamentará as condições de sua execução, bem como os direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos deste EDITAL, 

sujeitando-se aos preceitos de direito público e, supletivamente, aos princípios da teoria 

geral dos contratos e às disposições de direito privado. 

15.2 O prazo de vigência do CONTRATO será de 30 (trinta) anos, contados da DATA 

DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO, admitida a sua eventual 

prorrogação por mais 05 (cinco) anos, conforme cláusula 6.1 do CONTRATO. 

15.3 A fiscalização da execução do CONTRATO, abrangendo todas as atividades da 

CONCESSIONÁRIA, durante todo o seu prazo de vigência, será desempenhada pelo 

PODER CONCEDENTE, que poderá se valer de apoio técnico de terceiros, inclusive de 

entidades da administração indireta do Distrito Federal, nos termos da legislação e do 

CONTRATO. 

15.4 O CONTRATO prevê, em contrapartida ao cumprimento pela 

CONCESSIONÁRIA das obrigações previstas neste, o direito de exploração da operação 

do COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, 

GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS 

ADJACENTES, observado, contudo, que a obtenção das receitas principais e das receitas 

alternativas dar-se-á por conta e risco exclusivo da CONCESSIONÁRIA. 

 

CAPÍTULO 16 – PENALIDADES 
 

16.1 A recusa do ADJUDICATÁRIO em assinar o CONTRATO dentro do prazo 

estabelecido pelo PODER CONCEDENTE ou o não atendimento das condições 

precedentes para a assinatura do CONTRATO, nos termos e prazos previstos no presente 

EDITAL permitirá a aplicação das seguintes sanções: 

16.1.1 Multa de 1% (um por cento) do valor da licitação. 

16.1.2 Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses; 

16.1.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública. 

16.2 A sanção prevista no subitem 16.1.1 acima poderá ser aplicada cumulativamente 

com uma das demais penalidades discriminadas acima, tendo-se por base a gravidade da 
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infração e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade a serem observados em cada 

caso, assegurada a ampla defesa e o contraditório ao ADJUDICATÁRIO. 

16.3 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 

e a sanção de declaração de inidoneidade também poderão ser aplicadas àqueles que 

fizerem declaração falsa, utilizarem documento falso ou cometerem fraude fiscal e àqueles 

que não mantiverem a PROPOSTA COMERCIAL válida durante o prazo previsto neste 

EDITAL. 

16.4 O LICITANTE que tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

LICITAÇÃO, por meio, inclusive, de ajustes, combinação, devassamento do sigilo de 

propostas, ou de qualquer outro expediente indevido, ou que demonstrar não possuir 

idoneidade para contratar com o PODER CONCEDENTE em virtude de atos ilícitos 

anteriormente praticados, estará igualmente sujeito à aplicação das sanções previstas no 

art. 87, III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93, com respaldo no art. 88 daquele mesmo 

diploma legal, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 12.846/2013, garantido, 

em qualquer caso, o direito prévio ao contraditório e a ampla defesa. 

 

 

Brasília/DF, [•], de [•] de 2020 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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EDITAL XXX/2020 - NOVACAP 

 

ANEXO I - ÁREA OBJETO DA CONCESSÃO, DESENHOS TÉCNICOS, 

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 
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1 - ÁREA OBJETO DA CONCESSÃO 

O Clube Vizinhança, o Ginásio de Esportes e o Estádio Antônio Otoni Filho estão 

localizados no Centro Administrativo Vivencial e Esportivo do Guará - CAVE, na QE 25 

- Área Especial I, Região Administrativa do Guará - RA X. 

O terreno do CAVE com área de 393.778,772 m2 pertence a TERRACAP e está registrado 

no 1º Ofício do Registro de Imóveis, matrícula no 86.753 - Livro 2. 

A concepção para o aproveitamento dos espaços e dos equipamentos a serem concedidos 

a iniciativa privada foi de integrar o Clube Vizinhança, o Ginásio de Esportes e o Estádio 

de Futebol criando um novo Clube Vizinhança e ampliando sua área para 105.914,79 m2 

através da incorporação na concessão do teatro de arena e da área onde hoje existem a 

pista de bicicross, pista de skate, quadra de areia, campo de futebol além das quadras 

poliesportivas, aqui denominada “Áreas Adjacentes”.   

 

Figura 1 - Área Objeto da Concessão 

A revitalização e ampliação da área do novo Clube Vizinhança do CAVE incluirá novas 

áreas de esporte, entretenimento e lazer, para se tornar um ponto de referência na região 

do Guará. 
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Para a nova área foi proposta a setorização de seus usos, favorecendo a orientação do 

público e a manutenção dos espaços. 

O “Setor A” abrigará a área social do clube, com o controle de acesso de pedestres, o 

edifício sede com administração do clube, a academia, o restaurante e o salão de eventos. 

Além da área de piscinas, banho de sol, churrasqueiras, playground infantil, sanitários, 

vestiários, edifícios de apoio e o teatro de arena existente, o qual será revitalizado. 

O “Setor B” abrigará a área esportiva, com o novo e moderno ginásio poliesportivo, 

campo de futebol, quadras de tênis, futevôlei, quadras poliesportivas além das áreas de 

apoio com restaurante, sanitários, vestiários e quiosques providos de lanchonetes e bares. 

O “Setor C” abrigará a obra de modernização das instalações do Estádio de Futebol 

Antônio Otoni Filho 

Para os Setores ‘A” e “B” o Consórcio Novo Cave desenvolveu os estudos a nível de 

Anteprojeto enquanto para o Setor “C” foi utilizado o Projeto Executivo elaborado pela 

NOVACAP. 

Para comportar o público destes novos equipamentos esportivos, a área de 

estacionamento interno será ampliada e um controle de acesso de veículos será inserido 

para garantir a segurança do local. O ginásio existente será demolido e sua nova 

construção localizada na atual área da pista de skate e bicicross. Em função disso, estas 

pistas serão realocadas para um local vizinho. 

O Centro de Convivência do Idoso - CCI também será demolido e transferido para uma 

área próxima à área do Kartódromo onde funcionava a Casa da Cultura.  
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Figura 2 - Setor A 

 

Figura 3 - Setor B e ao fundo o Estádio Antônio Otoni Filho (Setor C) 
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2 - DESENHOS TÉCNICOS 

2.1 - Anteprojeto de Arquitetura e Engenharia do Clube Vizinhança e Ginásio 

de Esportes  

Apresentamos em sequência a lista dos desenhos do Anteprojeto de Arquitetura e 

Engenharia do Clube Vizinhança e Ginásio de Esportes elaborado pelo Consórcio 

Novo Cave. Os desenhos listados na sequência poderão ser consultados no site da 

SEPE. 

ARQUITETURA - 18 DESENHOS 

ARQ 01 - MEMORIAL DESCRITIVO 

ARQ 02 - PLANTA DE SITUAÇÃO 

ARQ 03 - PLANTA DE SETORIZAÇÃO 

ARQ 04 - PLANTA GERAL 

ARQ 05 - PLANTA GERAL DETALHADA 

ARQ 06 - PLANTA SETOR A TÉRREO 

ARQ 07 - PLANTA SETOR A 1º PAVIMENTO 

ARQ 08 - CORTE A E IMAGEM SETOR A 

ARQ 09 - CORTES B, C, D E IMAGEM SETOR A 

ARQ 10 - PLANTA SETOR B TÉRREO 

ARQ 11 - PLANTA SETOR B SUBSOLO 

ARQ 12 - CORTES F, H E IMAGEM SETOR B 

ARQ 13 - CORTE G E IMAGEM SETOR B 

ARQ 14 - QUANTITATIVOS ÁREAS TOTAIS 

ARQ 15 - QUANTITATIVOS E ÁREAS SETOR A 

ARQ 16 - QUANTITATIVOS E ÁREAS SETOR B 

ARQ 17 - QUANTITATIVOS E MATERIAIS 

ARQ 18 - PLANTA DE SOBREPOSIÇÃO 

ESTRUTURAS - 8 DESENHOS 

EST 01 - GINÁSIO DE ESPORTES - FORMA DO SUBSOLO 
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EST 02 - GINÁSIO DE ESPORTES - FORMA DO TÉRREO 

EST 03 - GINÁSIO DE ESPORTES - CORTES A-A E B-B 

EST 04 - EDIFÍCIO SEDE E CONTROLE DE ACESSO - FORMA DO TÉRREO 

EST 05 - EDIFÍCIO SEDE E CONTROLE DE ACESSO - FORMA DO 1º PAV. 

EST 06 - EDIFÍCIO SEDE - FORMA DO 2º PAV. E CORTE C-C 

EST 07 - EDIFÍCIO POLIESPORTIVO E MULTIUSO - FORMA E CORTE D-D 

EST 08 - EDIFICAÇÕES GERAIS - FORMA DO TÉRREO, 1ª LAJE E            

CORTE E-E 

COMUNICAÇÃO - 6 DESENHOS 

COM 01 - DETALHES 01/02/03/04/05/06 E PLANTA DE LOCAÇÃO SETOR A 

COM 02 - DETALHES 07/08 E PLANTA 1º PAVIMENTO SETOR A 

COM 03 - DETALHES GERAIS SETOR A 

COM 04 - PLANTA DE LOCAÇÃO E DETALHES 01/02 E 03 SETOR B  

COM 05 - PLANTA DO SUBSOLO E DETALHES 04/05 E 06 SETOR B 

COM 06 - DETALHES GERAIS SETOR B 

DRENAGEM - 6 DESENHOS 

DRN 01 - PLANTA DE LOCAÇÃO DAS ÁREA VERDES E IMPERMEAVEIS 

SETOR A 

DRN 02 - PLANTA DE LOCAÇÃO SETOR A 

DRN 03 - DETALHES GERAIS SETOR A 

DRN 04 - PLANTA DE LOCAÇÃO DAS ÁREA VERDES E IMPERMEAVEIS 

SETOR B 

DRN 05 - PLANTA DE LOCAÇÃO SETOR B 

DRN 06 - DETALHES GERAIS SETOR B 

ELÉTRICO - 9 DESENHOS 

ELE 01 - PLANTA DE LOCAÇÃO SETOR A 

ELE 02 - DETALHES 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11 E 13 SETOR A 
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ELE 03 - DETALHE 12 SETOR A 

ELE 04 - DETALHE 14 SETOR A 

ELE 05 - DETALHES GERAIS SETOR A 

ELE 06 - DETALHES 01/02/03/04 E PLANTA DE LOCAÇÃO SETOR B 

ELE 07 - DETALHE 05 SETOR B 

ELE 08 - DETALHE 06 SETOR B 

ELE 09 - DETALHES GERAIS SETOR B  

ESGOTO - 6 DESENHOS 

ESG 01 - PLANTA DE LOCAÇÃO SETOR A 

ESG 02 - DETALHES 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12 E 13 SETOR A 

ESG 03 - DETALHES 14 E 15 - PLANTA 1º PAV. E DETALHES GERAIS  

SETOR A 

ESG 04 - DETALHES 01/02/03/04 E PLANTA DE LOCAÇÃO SETOR B 

ESG 05 - DETALHES 05/06/07 E PLANTA DE SUBSOLO SETOR B 

ESG 06 - DETALHES GERAIS SETOR B 

HIDRÁULICA - 7 DESENHOS 

HID 01 - PLANTA DE LOCAÇÃO SETOR A 

HID 02 - DETALHES 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11 E 12 SETOR A 

HID 03 - DETALHES 13/14/15/16 E PLANTA 1º PAV. SETOR A 

HID 04 - PLANTA DE COBERTURA DETALHES 17/18 E DETALHES GERAIS 

SETOR A 

HID 05 - DETALHES 01/02/03/04 E PLANTA DE LOCAÇÃO SETOR B 

HID 06 - DETALHES 05/06/07 E PLANTA DE SUBSOLO SETOR B 

HID 07 - DETALHES GERAIS SETOR B 

INCÊNDIO - 10 DESENHOS 

INC 01 - PLANTA DE LOCAÇÃO SETOR A 

INC 02 - DETALHES01/02/03/04/05/06/07/08/09/10 E 12 SETOR A 
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INC 03 - DETALHE 11 SETOR A 

INC 04 - DETALHE 13 SETOR A 

INC 05 - PLANTA DE COBERTURA E DETALHES GERAIS SETOR A 

INC 06 - DETALHES 01/02/03/04/07 E PLANTA DE LOCAÇÃO SETOR B 

INC 07 - DETALHES 05 E 08 SETOR B 

INC 08 - DETALHE 6 SETOR B 

INC 09 - PLANTA DE COBERTURA SETOR B 

INC 10 - DETALHES GERAIS SETOR B 

SISTEMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - 1 DESENHO 

SSP 01 - PLANTA DE LOCAÇÃO 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO - 1 DESENHO 

SSO - PLANTA DE LOCAÇÃO 

2.2 - Projeto Executivo de Reforma e revitalização do Estádio Antônio Otoni 

Filho elaborado pela NOVACAP 

Apresentamos em sequência a lista dos desenhos do Projeto Executivo de reforma e 

revitalização do Estádio Antônio Otoni Filho elaborado pela NOVACAP. Os 

desenhos listados na sequência poderão ser consultados no site da SEPE. 

PROJETO DE ARQUITETURA - 15 DESEHOS 

PR 01/15 - SITUAÇÃO E DEMOLIÇÃO 

PR 02/15 - IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO 

PR 03/15 - BILHETERIA (PLANTA BAIXA) 

PR 04/15 - BILHETERIA (PLANTA DE COBERTURA, CORTES E FACHADAS) 

PR 05/15 - BILHETERIA (DETALHE) 

PR 06/15 - BILHETERIA (DETALHE) 

PR 07/15 - TRUBUNA (PLANTA BAIXA TÉRREO/ARQUIBANCADA E 1º 

PAVIMENTO) 

PR 08/15 - TRIBUNA (CORTES, FACHADAS E COBERTURA) 



9 
 

PR 09/15 - DETALHAMENTO TRIBUNA 

PR 10/15 - ARQUIBANCADAS 

PR 11/15 - VESTIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO (PLANTA BAIXA E PLANTA 

DE COBERTURA) 

PR 12/15 – VESTIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO (CORTES, FACHADAS E 

DETALHAMENTO) 

PR 13/15 - GRAMADO 

PR 14/15 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

PR 15/15 - PLANTA DE SITUAÇÃO 

PROJETO DE AR CONDICIONADO - 9 DESENHOS 

AC 01/09 - BILHETERIA - EQUIPAMENTOS 

AC 02/09 - TRIBUNA - EQUIPAMENTOS E LINHA FRIGORÍFICA - TÉRREO 

AC 03/09 - TRIBUNA - EQUIPAMENTOS E LINHA FRIGORÍFICA - 1º 

PAVIMENTO 

AC 04/09 - TRIBUNA - REVOVAÇÃO DE AR TRIBUNA - 1º PAVIMENTO 

AC 05/09 – TRIBUNA -  RENOVAÇÃO DE AR TRIBUNA – PAV. SUPERIOR 

AC 06/09 - TRIBUNA - COBERTURA 

AC 07/09 - TRIBUNA - CORTES AA E BB 

AC 08/09 - ADMINISTRAÇÃO - EQUIPAMENTOS E VENTILAÇÃO - PAV. 

TÉRREO 

AC 09/09 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO - DETALHES TÍPICOS 

PROJETO DE AR CONDICIONADO - ELÉTRICO - 4 DESENHOS 

EAC 01/04 - SISTEMA ELÉTRICO E COMUNICAÇÃO - TRIBUNA - TÉRREO 

EAC 02/04 - SISTEMA ELÉTRICO E COMUNICAÇÃO - TRIBUNA - 1º 

PAVIMENTO 
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EAC 03/04 - SISTEMA ELÉTRICO E COMUNICAÇÃO - BILHETERIA 

EAC 04/04 - EQUIPAMENTOS E VENTILAÇÃO - TÉRREO/COBERT. 

SISTEMA DE DRENAGEM - 1 DESENHO 

DR 01/01 - SISTEMA DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA - CAMPO DE 

FUTEBOL 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 9 DESENHOS 

IS 01/09 - REDE DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - IMPLANTAÇÃO, 

ESPECIFICAÇÕES E DETALHES 

IS 02/09 - REDE DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - PAVIMENTO TÉRREO 

DA ADMINISTRAÇÃO E VESTIÁRIO 

IS 03/09 - REDE DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - COBERTURA DA 

ADMINISTRAÇÃO E VESTIÁRIO 

IS 04/09 - REDE DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - PLANTA BAIXA E 

COBERTURA DA TRIBUNA 

IS 05/09 - REDE DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - PLANTA BAIXA E 

COBERTURA DA BILHETERIA 

IS 06/09 - REDE DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - DETALHES DE ESGOTO 

1, 3 E 4 

IS 07/09 - REDE DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - DETALHES DE ESGOTO 

2 E 6 

IS 08/09 - REDE DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - DETALHES DE ESGOTO 

5 

IS 09/09 IH 01/10 - REDE DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - DETALHES DE 

ESGOTO 7, 8 E 9 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 10 DESENHOS 

IH 01/10 - SISTEMA DE ÁGUA FRIA - IMPLANTAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E 

DETALHES 
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IH 02/10 - SISTEMA DE ÁGUA FRIA - ADMINISTRAÇÃO -TÉRREO - ALA A 

IH 03/10 - SISTEMA DE ÁGUA FRIA - ADMINISTRAÇÃO -TÉRREO - ALA B 

IH 04/10 - SISTEMA DE ÁGUA FRIA - ADMINISTRAÇÃO - COBERTURA 

IH 05/10 - SISTEMA DE ÁGUA FRIA - ADMINISTRAÇÃO - ISOMÉTRICOS 

IH 06/10 - SISTEMA DE ÁGUA FRIA - ADMINISTRAÇÃO - ISOMÉTRICOS 

I IH 07/10 - SISTEMA DE ÁGUA FRIA - TRIBUNAS - PLANTAS BAIXAS 

H 08/10 - SISTEMA DE ÁGUA FRIA - TRIBUNA - COBERTURA E 

ISOMÉTRICOS 1 A 5 

IH 09/10 - SISTEMA DE ÁGUA FRIA - PLANTA BAIXA BILHETERIA 

IH 10/10 - SISTEMA DE ÁGUA FRIA - BILHETERIA - ISOMÉTRICOS 1 A 5 

IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA - 2 DESENHOS 

IR 01/02 - IRRIGAÇÃO DO CAMPO - SISTEMA HIDRÁULICO - BOCAIS 

IR 02/02 - IRRIGAÇÃO DO CAMPO - SISTEMA ELÉTRICO 

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS - 5 DESENHOS 

AM 01/02 - ALARME MANUAL - ADMINISTRAÇÃO - PAVIMENTO TÉRREO 

AM 02/02 - ALARME MANUAL - TRIBUNA - 1º PAVIMENTO E TÉRREIO 

INC 01/03 - HIDRANTES, EXTINTORES, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO - 

IMPLANTAÇÃO, DETALHES E ESPECIFICAÇÕES 

INC 02/03 - HIDRANTES, EXTINTORES, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO - 

ADMINISTRAÇÃO - PAVIMENTO TÉRREO E DETALHES 

INC 03/03 - HIDRANTES, EXTINTORES, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO - 

TRIBUNA, BILHETERIA E RESERV. - PLANTAS BAIXA 
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 8 DESENHOS 

EL 01/08 - DIAGRAMA UNIFILAR, DEMANDA, IMPLANTAÇÃO, 

ESPECIFICAÇÕES E DETALHES 

EL 02/08 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA BAIXA DA 

BILHETERIA 

EL 03/08 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA BAIXA DA 

TRIBUNA -TÉRREO 

EL 04/08 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA BAIXA DA 

TRIBUNA - 1º PAVIMENTO 

EL 05/08 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA BAIXA 

ADMINISTRAÇÃO - ALA A 

EL 06/08 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA BAIXA 

ADMINISTRAÇÃO - ALA B 

EL 07/08 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PAINÉIS ELÉTRICOS 

EL 08/08 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS - SUBESTAÇÃO, POSTE 

DE TRANSIÇÃO E DETALHES 

REDE ESTRUTURADA - 3 DESENHOS 

RE 01/03 - INFRAESTRUTURA HORIZONTAL - IMPLANTAÇÃO, 

ESPECIFICAÇÕES E DETALHES 

RE 02/03 - INFRAESTRUTURA HORIZONTAL - ADMINISTRAÇÃO E 

BILHETERIA - PLANTA BAIXA 

RE 03/03 - INFRAESTRUTURA HORIZONTAL - TRIBUNA - PLANTA BAIXA, 

1º PAVIMENTO E TÉRREO 

SPDA E ATERRAMENTO - 5 DESENHOS 

SPDA 01/05 - SPDA, ATERRAMENTO E EQUALIZAÇÃO - IMPLANTAÇÃO, 

ESPECIFICAÇÕES E DETALHES 
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SPDA 02/05 - SPDA, ATERRAMENTO E EQUALIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO 

- PAVIMENTO TÉRREO 

SPDA 03/05 - SPDA, ATERRAMENTO E EQUALIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO 

- COBERTURA 

SPDA 04/05 - SPDA, ATERRAMENTO E EQUALIZAÇÃO - TRIBUNA - 

PAVIMENTO TÉRREO E COBERTURA 

SPDA 05/05 - SPDA, ATERRAMENTO E EQUALIZAÇÃO - BILHETERIA - 

PLANTA BAIXA E COBERTURA 

CÁLCULO ESTRUTURAL - 82 DESENHOS 

CE 01/19 - VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO - FORMA DA FUNDAÇÃO / 

LOCAÇÃO 

CE 02/19 - VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO - FORMA DO TÉRREO 

CE 03/19 - VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO - BLOCOS 

CE 04/19 - VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO - VIGAS BALDRAME 01 

CE 05/19 - VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO - VIGAS BALDRAME 02 

CE 06/19 - VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO - VIGAS BALDRAME 03 

CE 07/19 - VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO - VIGAS BALDRAME 04 

CE 08/19 - VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO - VIGAS TÉRREO 01 

CE 09/19 - VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO - VIGAS TÉRREO 02 

CE 10/19 - VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO - VIGAS TÉRREO 03 

CE 11/19 - VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO - VIGAS TÉRREO 04 

CE 12/19 - VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO - VIGAS TÉRREO 05 

CE 13/19 - VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO - VIGAS TÉRREO 06 
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CE 14/19 - VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO - VIGAS TÉRREO 07 

CE 15/19 - VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO - PILARES 01 

CE 16/19 - VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO - PILARES 02 

CE 17/19 - VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO - PILARES 03 

CE 18/19 - VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO - ARMAÇÃO DAS LAJES 01 

CE/19/19 - VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO - ARMAÇÃO DAS LAJES 02 

CE 01/22 - BILHETERIA - LOCAÇÃO E FORMA FUNDAÇÃO A 

CE 02/22 - BILHETERIA - LOCAÇÃO E FORMA FUNDAÇÃO B 

CE 03/22 - BILHETERIA - BLOCOS 

CE 04/22 - BILHETERIA - FORMA TÉRREO A 

CE 05/22 - BILHETERIA - FORMA TÉRREO B 

CE 06/22 - BILHETERIA - CORTES 

CE 07/22 - BILHETERIA - VIGAS BALDRAMES 01 

CE 08/22 - BILHETERIA - VIGAS BALDRAMES 02 

CE 09/22 - BILHETERIA - VIGAS BALDRAMES 03 

CE 10/22 - BILHETERIA - VIGAS TÉRREO 01 

CE 11/22 - BILHETERIA - VIGAS TÉRREO 02 

CE 12/22 - BILHETERIA - VIGAS TÉRREO 03 

CE 13/22 - BILHETERIA - VIGAS TÉRREO 04 

CE 14/22 - BILHETERIA - VIGAS TÉRREO 05 

CE 15/22 - BILHETERIA - VIGAS TÉRREO 06 
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CE 16/22 - BILHETERIA - PILARES 

CE 17/22 - BILHETERIA - ARMADURA NEGATIVA HORIZONTAL A 

CE 18/22 - BILHETERIA - ARMADURA NEGATIVA HORIZONTAL B 

CE 19/22 - BILHETERIA - ARMADURA NEGATIVA VERTICAL A 

CE 20/22 - BILHETERIA - ARMADURA NEGATIVA VERTICAL B 

CE 21/22 - BILHETERIA - ARMADURA POSITIVA HORIZONTAL A 

CE 21/22 - BILHETERIA - ARMADURA POSITIVA VERTICAL 

CE 01/01 - ESPECIFICAÇÕES DAS ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA 

CE 01/10 - RESERVATÓRIO ELEVADO E ENTERRADO - LOCAÇÃO, 

ESTACAS E BLOCOS 

CE 02/10 - RESERVATÓRIO ELEVADO E ENTERRADO - FORMAS 

CE 03/10 - RESERVATÓRIO ELEVADO E ENTERRADO - CORTES 

CE 04/10 - RESERVATÓRIO ELEVADO E ENTERRADO - VIGAS 

CE 05/10 - RESERVATÓRIO ELEVADO E ENTERRADO - PILARES 

CE 06/10 - RESERVATÓRIO ELEVADO E ENTERRADO - ARMAÇÕES DO 

RESERVATÓRIO ELEVADO 

CE 07/10 - RESERVATÓRIO ELEVADO E ENTERRADO - CONTENÇÕES DO 

BALDRAME AO FUNRES 

CE 08/10 - RESERVATÓRIO ELEVADO E ENTERRADO - CONTENÇÕES DO 

FUNRES AO TAMPARES 1 

CE 09/10 - RESERVATÓRIO ELEVADO E ENTERRADO - CONTENÇÕES DO 

FUNRES AO TAMPARES 2 

CE 10/10 - RESERVATÓRIO ELEVADO E ENTERRADO - ARMAÇÕES DAS 

LAJES 
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CE 01/03 - RESERVATÓRIO ENTERRADO - IRRIGAÇÃO - FORMAS E 

CORTES 

CE 02/03 - RESERVATÓRIO ENTERRADO - IRRIGAÇÃO - ARMAÇÃO DOS 

ENCONTROS DAS PAREDES 

CE 03/03 - RESERVATÓRIO ENTERRADO - IRRIGAÇÃO - ARMAÇÕES DAS 

LAJES E DAS PAREDES 

CE 01/27 - FORMAS DO PAV. FUNDAÇÃO (TRIBUNA) 

CE 02/27 - FORMA DA COBERTURA (TRIBUNA) 

CE 03/27 - ARMAÇÃO DA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (TRIBUNA) 

CE 04/27 - ARMAÇÃO DE BLOCOS SOBRE ESTACAS (TRIBUNA) 

CE 05/27 - ARMAÇÃO DE PILARES - EDIFÍCIO PRINCIPAL (TRIBUNA) 

CE 06/27 - ARMAÇÃO DE VIGAS - PAV. FUNDAÇÃO (TRIBUNA) 

CE 07/27 - ARMAÇÃO DE VIGAS - PAV. PISO - PARTE 1/5 (TRIBUNA) 

CE 08/27 - ARMAÇÃO DE VIGAS - PAV. PISO - PARTE 2/5 (TRIBUNA) 

CE 09/27 - ARMAÇÃO DE VIGAS - PAV. PISO - PARTE 3/5 (TRIBUNA) 

CE 10/27 - ARMAÇÃO DE VIGAS - PAV. PISO - PARTE 4/5 (TRIBUNA) 

CE 11/27 - ARMAÇÃO DE VIGAS - PAV. PISO - PARTE 5/5 (TRIBUNA) 

CE 12/27 - ARMAÇÃO DE VIGAS - EDIFÍCIO PRINCIPAL - PAV. 

COBERTURA - PARTE 1/3 (TRIBUNA) 

CE 13/27 - ARMAÇÃO DE VIGAS - EDIFÍCIO PRINCIPAL - PAV. 

COBERTURA - PARTE 2/3 (TRIBUNA) 

CE 14/27 - ARMAÇÃO DE VIGAS - EDIFÍCIO PRINCIPAL - PAV. 

COBERTURA - PARTE 3/3 (TRIBUNA) 
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CE 15/27 - ARMAÇÃO NEGATIVA LONGITUDINAL DE LAJES - EDIFÍCIO 

PRINCIPAL - PAV. PISO (TRIBUNA) 

CE 16/27 - ARMAÇÃO NEGATIVA TRANSVERSAL DE LAJES - EDIFÍCIO 

PRINCIPAL - PAV. PISO (TRIBUNA) 

CE 17/27 - ARMAÇÃO POSITIVA LONGITUDINAL DE LAJES - EDIFÍCIO 

PRINCIPAL - PAV. PISO (TRIBUNA) 

CE 18/27 - ARMAÇÃO POSITIVA TRANSVERSAL DE LAJES - EDIFÍCIO 

PRINCIPAL - PAV. PISO (TRIBUNA) 

CE 19/27 - FORMA DOS PAVIMENTOS PISO E TETO RAMPA (TRIBUNA) 

CE 20/27 - ARMAÇÃO DE PILARES - RAMPA (TRIBUNA) 

CE 21/27 - ARMAÇÃO DE VIGAS - RAMPA (TRIBUNA) 

CE 22/27 - ARMAÇÃO NEGATIVA E POSITIVA DE LAJE - RAMPA 

(TRIBUNA) 

CE 23/27 - ARMAÇÃO DE PILARES CONTORNO EXTERNO - RAMPA 

(TRIBUNA) 

CE 24/27 - ARMAÇÃO DE VIGAS - CONTORNO EXTERNO DA RAMPA - 

NÍVEL PISO (TRIBUNA) 

CE 25/27 - ARMAÇÃO DE VIGAS - CONTORNO EXTERNO DA RAMPA - 

NÍVEL COBERTURA (TRIBUNA) 

CE 26/27 - ARMAÇÃO NEGATIVA E POSITIVA DA LAJE - CONTORNO 

EXTERNO RAMPA - NÍVEL COBERTURA (TRIBUNA) 

CE 27/27 - PLANTA E ARMAÇÃO DA ESCADA (TRIBUNA) 

ESTRUTURA METÁLICA TRIBUNA - 6 DESENHOS 

MTG - 001 - LOCAÇÃO DOS CHUMBADORES; QUADRO DE CARGAS 

MTG - 002 - PLANTA DE COBERTURA 

MTG - 003 - CORTE E LOCAÇÃO DAS TERÇAS E CORRENTES RÍGIDAS 
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MTG - 004 - DIAGRAMA DAS TRELIÇAS 

MTG - 005 - DETALHES DAS CORRENTES RÍGIDAS 

MTG - 006 - LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA 

2.3 - Projeto de Reforma da antiga Casa da Cultura para abrigar o novo Centro 

de Convivência do Idoso - CCI, elaborado pela Administração Regional do 

Guará 

Apresentamos em sequência a lista dos desenhos do Projeto de reforma da antiga 

Casa da Cultura para abrigar o novo Centro de Convivência do Idoso - CCI, 

elaborado pela Administração Regional do Guará. Os desenhos listados na sequência 

poderão ser consultados no site da SEPE. 

REFORMA - 6 DESENHOS 

PLANTA DE LOCAÇÃO 

PLANTA BAIXA - SITUAÇÃO ATUAL 

PLANTA BAIXA - HIDRÁULICA 

PLANTA BAIXA - ELÉTRICA 

PLANTA BAIXA - ESTRUTURAS 

PLANTA BAIXA - COBERTURA 

3 - ORÇAMENTO 

O orçamento foi elaborado com base no anteprojeto de engenharia das áreas social e 

esportiva do novo Clube Vizinhança elaborado pelo Consórcio Novo Cave (Anexo I), no 

projeto executivo do Estádio Antônio Otoni Filho desenvolvido pela NOVACAP (Anexo 

II) e no projeto de reforma do imóvel onde funcionou a Casa da Cultura para abrigar o 

novo Centro de Convivência do Idoso - CCI, elaborado pela Administração Regional do 

Guará (Anexo III). Os elementos técnicos apresentados nos projetos forneceram subsídios 

para a determinação dos serviços necessários para implantação das obras, bem como dos 

seus respectivos quantitativos. 
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O custo das obras de implantação das áreas social e esportiva do novo Clube Vizinhança, 

incluindo a demolição do Centro de Convivência do Idoso - CCI e a demolição das pistas 

de skate e bicicross, foi estimado pelo Consórcio em R$ 16.125.513,43 (março de 2017).  

A construção das novas pistas de skate e bicicross exigirão um investimento da ordem de 

R$ 622.396,71 (março de 2017). 

A reforma do imóvel para abrigar o novo Centro de Convivência do Idoso - CCI foi 

orçada pela Administração Regional do Guará em R$ 263.674,21 (março de 2018) sem 

considerar o BDI. Incluindo o BDI de 20,60% e ajustando o orçamento para a data base 

de março de 2017, o valor final foi calculado em R$ 306.683,38. 

O custo previsto pela NOVACAP para reforma e revitalização do Estádio Antônio Otoni 

Filho foi de R$ 8.771.063,70 (data base: novembro de 2013). 

Para conclusão das obras do Estádio foi descontado do custo inicial, os serviços já 

executados (R$ 562.868,73) e o fornecimento dos assentos das arquibancadas (R$ 

125.329,26) perfazendo um total de supressão de R$ 688.197,99.  

Desta forma para conclusão das obras será necessário um investimento de                              

R$ 8.082.865,71 (data base: novembro de 2013).   

Este custo foi reajustado para março de 2017 utilizando o Índice Nacional de Custos de 

Construção - INCC, publicado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, 

obtendo-se o valor de R$ 9.991.246,69. 

O valor total dos investimentos necessários para implantação do novo Clube Vizinhança 

ficou consolidado em R$ 27.045.840,21 (março de 2017). 

Os investimentos em equipamentos, mobiliário e veículos foram orçados em                         

R$ 450.000,00 (março de 2017) 
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4 - CRONOGRAMA  

O cronograma foi elaborado considerando o prazo de execução de 3 (três) anos, 

definindo-se para cada ano os investimentos necessários para implantação do 

empreendimento, perfazendo um total de R$ 27.495.840,21.  

No 1º ano estão previstos investimentos da ordem de R$ 6.827.807,16, correspondentes 

a:  

- Elaboração do projeto executivo das áreas social e esportiva do Clube Vizinhança, a 

obtenção da aprovação do projeto e obtenção das licenças necessária a implantação das 

obras junto aos órgãos competentes do GDF; 

- Análise e readequação, caso seja necessário, do projeto de reforma do Estádio Antônio 

Filho elaborado pela NOVACAP e início das obras no segundo semestre; 

- Análise e readequação, caso seja necessário, do projeto de reforma do imóvel para 

abrigar a o novo Centro de Convivência do Idoso - CCI, elaborado pela Administração 

Regional do Guará e conclusão das obras; e  

- Projeto executivo das pistas de skate e bicicross e conclusão das obras. 

No 2º ano estão contemplados o início das obras de implantação das áreas social e 

esportiva do Clube Vizinhança e conclusão das obras de reforma do Estádio Antônio 

Otoni Filho com investimentos da ordem de R$ 12.718.789,57. 

No 3º ano serão investidos R$ 7.949.243,48 para conclusão das obras das áreas social e 

esportiva do Clube Vizinhança. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Está disponível no site da Secretaria de Estado de Projetos Especiais - SEPE 

(www.sepe.df.gov.br) o Caderno 1 - Diagnóstico e Estudos Preliminares e Modelo 

Técnico - Revisão 2 (janeiro/2020), elaborado pelo Consórcio Novo Cave, composto 

pelas empresas Prospecta Engenharia Ltda e AV Comunicação e Marketing Ltda, no 

âmbito da PMI 004/2016, contendo o Anteprojeto de Engenharia das Áreas Social e 

Esportiva do novo Clube Vizinhança, a Planilha Orçamentária dos investimentos para 

implantação das obras, a Planilha Orçamentária dos investimentos em equipamentos, 

mobiliário e veículos, o Plano de Manutenção e o Plano de Operação do Complexo. 

Na Planilha Orçamentária de investimentos para implantação das obras do novo Clube 

Vizinhança foram incluídos os custos de implantação das pistas de skate e bicicross 

localizada em área situada fora da área de Concessão e da reforma de imóvel onde 

funcionou a Casa da Cultura para abrigar o novo Centro de Convivência do Idoso - CCI. 

Estão também disponíveis no site da Secretaria de Estado de Projetos Especiais - SEPE 

(www.sepe.df.gov.br) os Anexos ao Caderno 1, descritos a seguir: 

Anexo I - Desenhos do Anteprojeto de Engenharia do novo Clube Vizinhança elaborado 

pelo Consórcio Novo Cave;  

Anexo II - Projeto Executivo de Reforma do Estádio Antônio Otoni Filho elaborado pela 

NOVACAP;  

Anexo III - Projeto de Reforma do imóvel que irá abrigar o novo Centro de Convivência 

do Idoso - CCI elaborado pela Administração Regional do Guará. 

 

http://www.sepe.df.gov.br/
http://www.sepe.df.gov.br/
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EDITAL N.º XXX/2020 - NOVACAP 

 

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO  

 

 

 

 

  

CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE OBRA PÚBLICA PARA OUTORGA 

DO DIREITO DE EXPLORAR A OPERAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO E DE 

LAZER DO GUARÁ – CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, 

ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES, SOB AS 

CONDIÇÕES DE QUE ESTA CONSTRUA, REVITALIZE, MODERNIZE, 

MANTENHA E OPERE O REFERIDO EQUIPAMENTO PÚBLICO E PAGUE AO 

PODER CONCEDENTE O VALOR PELA OUTORGA 
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PREÂMBULO 

 

Por meio deste instrumento, as PARTES, o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ, doravante designada PODER 

CONCEDENTE, com sede na [•], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [•], representada por sua 

Administradora Regional, a Sra. [•], portadora da Carteira de Identidade nº [•], inscrita no 

CPF/MF sob o n° [•], e do outro lado, a empresa [NOME DA EMPRESA e 

QUALIFICAÇÃO COMPLETA], doravante denominada CONCESSIONÁRIA, neste 

ato representada por seu presidente, o Senhor [nome e qualificação], portador da Carteira de 

Identidade nº [•], inscrito no CPF/MF sob o n° [•], residente e domiciliado em [•];  

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA, doravante denominados em 

conjunto como “PARTES” e, individualmente, como “PARTE”, 

RESOLVEM celebrar o presente contrato de CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA, 

compreendendo a construção, revitalização, modernização, manutenção e operação do 

COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, 

GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS 

ADJACENTES, com o objetivo de proporcionar o esporte, o lazer, o desenvolvimento social 

e econômico, em Brasília, em conformidade com o disposto no Edital nº [•]/2020, na Lei 

Federal n.º 8.987/95, na Lei Federal n.º 8.666/93, na Lei Distrital n.º 1.137/96, e demais 

normas que regem a matéria, disciplinando-se pelas cláusulas e condições fixadas neste 

instrumento, a seguir transcritas: 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINIÇÕES 

1.1.  Para fins deste CONTRATO ou de qualquer outro documento que deva ser fornecido 

no âmbito deste Contrato, os termos listados a seguir, quando empregados no singular ou no 

plural, em letras maiúsculas, terão os significados constantes desta subcláusula: 

1.1.1. ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

1.1.2. ADJUDICATÁRIA: participante da LICITAÇÃO à qual foi adjudicado 

o OBJETO da LICITAÇÃO; 

1.1.3. ÁREA DA CONCESSÃO: a área a ser concedida para a construção, 

revitalização, modernização,  manutenção e operação do COMPLEXO 

ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO 

DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS 

ADJACENTES, localizada no Guará II, QE 25 do Guará - DF - conforme o 

perímetro destacado no ANEXO I do Edital - ÁREA OBJETO DA CONCESSÃO, 

DESENHOS TÉCNICOS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA; 

1.1.4. ÁREAS ADJACENTES: terreno pertencente ao objeto da concessão, 

localizado na área contíguo ao CLUBE VIZINHANÇA, AO GINÁSIO DE 

ESPORTES E AO ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO, passível de exploração 

pela concessionária.  

1.1.4.1. Para fins deste Contrato, embora a concessionária tenha a obrigação 

de construir as novas pistas de bicicross e de skate, bem como reformar a 
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antiga Casa de Cultura do Guará para abrigar as futuras instalações do novo 

Centro de Convivência do Idoso, tais equipamentos não pertencerão ao 

OBJETO da CONCESSÃO e não poderão ser explorados comercialmente 

pela Concessionária.   

1.1.5. BENS REVERSÍVEIS: bens indispensáveis à continuidade dos serviços 

OBJETO da CONCESSÃO, os quais serão revertidos ao PODER CONCEDENTE 

ao término deste CONTRATO; 

1.1.6.  BENS VINCULADOS À CONCESSÃO: bens, integrantes ou não do 

patrimônio da CONCESSIONÁRIA, necessários à implantação e execução 

adequada e contínua do OBJETO contratado; 

1.1.7. CASO FORTUITO e FORÇA MAIOR: eventos imprevisíveis e 

inevitáveis, que resultem em onerosidade comprovadamente excessiva para qualquer 

das PARTES ou inviabilizem inequivocamente a continuidade da CONCESSÃO. 

CASO FORTUITO é toda situação decorrente de fato alheio à vontade das PARTES, 

porém, proveniente de atos humanos. FORÇA MAIOR é toda situação decorrente de 

fato alheio à vontade das PARTES, porém, proveniente de atos da natureza; 

1.1.8. COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ – CLUBE 

VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI 

FILHO E ÁREAS ADJACENTES: infraestrutura de propriedade do Distrito 

Federal edificada na ÁREA DA CONCESSÃO, com área bruta total correspondente 

a 105.914,74 m² (cento e cinco mil novecentos e quatorze vírgula setenta e quatro 

metros quadrados), de acordo com o ANEXO I - ÁREA OBJETO DA 

CONCESSÃO, DESENHOS TÉCNICOS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 

deste EDITAL, presente na ÁREA DA CONCESSÃO na DATA DE 

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO; 

1.1.9. CLIENTES: pessoa física ou jurídica que tenha relação contratual direta 

com a CONCESSIONÁRIA para proporcionar o esporte, o lazer, o desenvolvimento 

social e econômico na ÁREA DA CONCESSÃO; 

1.1.10. COMITÊ TÉCNICO: comitê responsável pela condução dos 

procedimentos destinados à resolução de divergências técnicas na execução do 

CONTRATO; 

1.1.11. CONCESSÃO: concessão de obra pública, para a realização do OBJETO, 

outorgado à CONCESSIONÁRIA pelo prazo e condições previstos neste 

CONTRATO; 

1.1.12. CONCESSIONÁRIA: Sociedade de Propósito Específico - SPE, constituída 

de acordo com este CONTRATO e sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de 

execução específica e exclusiva do OBJETO desta CONCESSÃO e dos 

EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, se for o caso; 

1.1.13. CONTRATO: este instrumento jurídico, firmado entre as PARTES, que 

regula os termos da CONCESSÃO; 

1.1.14.  CONTROLADA: qualquer pessoa jurídica ou fundo de investimento cujo 

CONTROLE é exercido por outra pessoa, física ou jurídica, ou fundo de 

investimento; 
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1.1.15.  CONTROLADORA: qualquer pessoa, natural ou jurídica, ou fundo de 

investimento que exerça CONTROLE sobre outra pessoa jurídica ou fundo de 

investimento; 

1.1.16.  CONTROLADORES DA SPE: cotistas ou acionistas que possuam 

CONTROLE sobre a SPE; 

1.1.17. CONTROLE: o poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por 

acordo de voto ou sob controle comum para, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, 

de modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas 

deliberações sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra 

pessoa jurídica, fundo de investimento ou entidades de previdência complementar, 

conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades e orientar o 

funcionamento de órgãos de outra pessoa jurídica, fundo de investimento ou entidade 

de previdência complementar; 

1.1.18. CONTROLE SOCIETÁRIO DIRETO: controle societário direto é aquele 

exercido pela (s) pessoa (s) detentora (s) dos direitos de voto, nos termos da 

legislação e deste contrato. 

1.1.19. CONTROLE SOCIETÁRIO INDIRETO: é aquele exercido por pessoa 

(s) no topo da estrutura do grupo societário, que influencie (m) de forma efetiva e 

substancial a gestão e consecução do objeto social da LICITANTE por meio de 

outras controladas; 

1.1.20. DATA DE PUBLICAÇÃO DESTE CONTRATO: data de publicação 

deste instrumento de CONTRATO devidamente assinado, no Diário Oficial do 

Distrito Federal; 

1.1.21. EDITAL: Edital de Concorrência n° [•]/2020 - NOVACAP e todos os seus 

ANEXOS; 

1.1.22. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, instituído pela Lei Federal 

nº 5.107, de 13 de setembro de 1966; 

1.1.23. FINANCIADOR: toda e qualquer instituição financeira, banco de fomento 

ou agência multilateral de crédito, que conceda financiamento à 

CONCESSIONÁRIA para a execução do OBJETO deste CONTRATO; 

1.1.24. FINANCIAMENTO: todo e qualquer financiamento, eventualmente 

concedido à CONCESSIONÁRIA, na forma de dívida para o cumprimento de suas 

obrigações no decorrer deste CONTRATO; 

1.1.25. GARANTIA DE EXECUÇÃO DESTE  CONTRATO: a garantia do 

fiel cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA, a ser mantida em favor 

do PODER CONCEDENTE durante todo o prazo de vigência deste Contrato; 

1.1.26. INSS: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 

1.1.27. INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS: O valor estimado de                         

R$ 27.495.840,21 (vinte e sete milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, 

oitocentos e quarenta reais e vinte e um centavos), calculados com base nos custos 

estimados necessários à execução dos encargos previstos no CONTRATO, e nos 

ANEXOS do Edital da Licitação, em especial o ANEXO III - CADERNO DE 

ENCARGOS; 

http://h/
http://h/
http://h/
http://h/
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1.1.28. IPC: Índice de Preços ao Consumidor, divulgado mensalmente pela 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE; 

1.1.29. IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia - IBGE; 

1.1.30. LICITAÇÃO: Procedimento licitatório disciplinado pelo Edital de 

Concorrência nº [•]/2020 - NOVACAP e pelas leis brasileiras, cujo objetivo consiste 

em selecionar, entre as propostas apresentadas, a que melhor atenda ao interesse do 

PODER CONCEDENTE, com base nos critérios previstos neste EDITAL 

1.1.31. OBJETO: Contrato de concessão onerosa de obra pública para outorga do 

direito de explorar a operação do COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO 

GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO 

ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES, sob as condições de que 

esta construa, revitalize, modernize, mantenha e opere o referido equipamento 

público e pague ao poder concedente o valor pela outorga 

1.1.32. ORDEM DE SERVIÇO: documento emitido pelo PODER CONCEDENTE 

oficializando o início das obras previstas no CONTRATO de CONCESSÃO, 

estabelecendo o início do prazo previsto de CONCESSÃO. 

1.1.33. ORDEM DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO: documento emitido pelo 

PODER CONCEDENTE, após a conclusão das obras, oficializando o início da 

operação do COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE 

VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI 

FILHO E ÁREAS ADJACENTES. 

1.1.34. PARTES: o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA; 

1.1.35. PARTES RELACIONADAS: com relação à CONCESSIONÁRIA, 

qualquer pessoa CONTROLADORA, coligada e respectivas CONTROLADAS, 

bem como aquelas assim consideradas pelas normas contábeis em vigor; 

1.1.36. PODER CONCEDENTE: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ; 

1.1.37. PROPOSTA: Conjunto de documentos entregues por cada LICITANTE 

neste processo licitatório, englobando o CREDENCIAMENTO, a PROPOSTA 

COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 

1.1.38. PROPOSTA COMERCIAL: Proposta financeira referente ao VALOR 

FIXO PELA OUTORGA ANUAL a ser paga pela CONCESSIONÁRIA, ofertada 

pelo LICITANTE, de acordo com o modelo constante no ANEXO VII; 

1.1.39. PÚBLICO EM GERAL: consumidor final dos produtos e serviços, 

proporcionados direta ou indiretamente pela CONCESSIONÁRIA; 

1.1.40. RECEITAS PRINCIPAIS: receitas percebidas pela CONCESSIONÁRIA 

pela exploração do OBJETO da CONCESSÃO; 

1.1.41. RECEITAS ACESSÓRIAS: receitas, distintas das RECEITAS 

PRINCIPAIS, percebidas pela CONCESSIONÁRIA em decorrência da exploração 

do COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE 

VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI 

FILHO E ÁREAS ADJACENTES;  
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1.1.42. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO OU SPE: Sociedade de 

Propósito Específico constituída pela ADJUDICATÁRIA de acordo com as leis da 

República Federativa do Brasil, para a execução do OBJETO deste CONTRATO; 

1.1.43. SUSEP: Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal criada 

pelo Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966; 

1.1.44. TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUÇÃO DOS BENS REVERSÍVEIS: 

documento contendo as informações sobre os BENS REVERSÍVEIS, apresentado 

pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE ao término ou extinção da 

CONCESSÃO;  

1.1.45. VALOR DO CONTRATO: R$ 27.495.840,21 (vinte e sete milhões, 

quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e um 

centavos), que correspondem aos valores estimados para a realização dos 

investimentos obrigatórios.  

1.1.46. VALOR FIXO PELA OUTORGA ANUAL: é o valor indicado em sua 

PROPOSTA COMERCIAL apresentado na licitação caso não haja lances, ou o valor 

ofertado na sessão dos lances, caso exista, e no TERMO DE ATUALIZAÇÃO DE 

PROPOSTA. 

1.1.47. VALOR PELA OUTORGA: valor que a CONCESSIONÁRIA pagará 

anualmente ao PODER CONCEDENTE pela outorga da CONCESSÃO, conforme 

cálculo estabelecido no ANEXO X - MECANISMO DE PAGAMENTO DA 

OUTORGA, pelo direito de explorar a operação do COMPLEXO ESPORTIVO E 

DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, 

ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES, nos termos e 

sob as condições estabelecidos nos termos deste CONTRATO. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

2.1.  Integram o presente CONTRATO, como partes indissociáveis o Edital da 

Concorrência Pública n.º XX/2020 e seus Anexos e a Proposta Comercial devidamente 

atualizada, conforme o lance proposto pela LICITANTE.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO REGIME 

JURÍDICO DO CONTRATO 

3.1.  A CONCESSÃO está sujeita às disposições do presente CONTRATO, às leis 

vigentes no Brasil e no Distrito Federal, com expressa renúncia à aplicação de qualquer 

outra, e aos preceitos de direito público, sendo-lhe aplicáveis, supletivamente, os 

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

3.2.  A CONCESSÃO será regida: 

a) pela Constituição Federal de 1988; 

b) pela Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 

c) pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

d) pela Lei Distrital nº 1.137, de 10 de julho de 1996; e 

e) demais normas legais, técnicas ou instruções normativas existentes ou que venham 

a existir no futuro. 
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3.3.  Neste CONTRATO, as referências às normas aplicáveis no Brasil deverão também 

ser compreendidas como referências à legislação que as substitua, complemente ou 

modifique, às quais deverão ser cumpridas, independentemente de cobrança por parte do 

PODER CONCEDENTE.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DA INTERPRETAÇÃO 

4.1.  Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição deste 

CONTRATO, deverão ser consideradas as cláusulas contratuais, juntamente com as demais 

disposições previstas na cláusula 2ª. 

 

CAPÍTULO II - DO OBJETO, PRAZO E TRANSFERÊNCIA  

DA CONCESSÃO  

 

CLÁUSULA QUINTA - DO OBJETO 

5.1.  O objeto do presente CONTRATO é a CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA, com 

outorga onerosa, para a construção, revitalização, modernização, manutenção e operação do 

COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, 

GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS 

ADJACENTES, nos termos das obrigações e regras estabelecidas neste CONTRATO e nos 

anexos do Edital desta Licitação. 

5.2.  A execução do OBJETO envolverá, dentre outras, a CONCESSÃO DE OBRA 

PÚBLICA da ÁREA DA CONCESSÃO e a execução das obrigações, observados, para 

todos os efeitos, este CONTRATO e os anexos do Edital desta Licitação, em especial, o 

ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS. 

5.2.1. As características e especificações técnicas referentes à execução do OBJETO 

estão indicadas neste CONTRATO e nos anexos do Edital desta Licitação. 

5.2.2. Sem prejuízo do disposto neste CONTRATO, a execução do OBJETO deverá 

obedecer ao disposto nas normas, padrões e demais procedimentos constantes da 

legislação aplicável. 

5.3.  Para a exploração do OBJETO, a ÁREA DA CONCESSÃO será entregue à 

CONCESSIONÁRIA, pelo PODER CONCEDENTE, livre e desimpedida, bem como sem 

quaisquer ônus ou encargos decorrentes da utilização do EQUIPAMENTO anterior à ordem 

de serviço dada a CONCESSIONÁRIA. 

5.3.1. A execução do OBJETO deverá observar os limites da ÁREA DA 

CONCESSÃO, onde devem ser desenvolvidos os projetos e as diretrizes mínimas 

previstas neste instrumento de Contrato, para cumprimento das obrigações 

estabelecidas no Caderno de Encargos.   

5.4.  O MARCO INICIAL DO CONTRATO será oficializado com o recebimento da 

ORDEM DE SERVIÇO definida no item 1.1.32 a ser entregue formalmente ao 

CONCESSIONÁRIO, caso em que, o OBJETO deverá ser entregue livre e desimpedido para 

cumprimento das diretrizes estabelecidas na PARTE I DO CADERNO DE ENCARGOS; 

5.5. O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, constatado que a 

CONCESSIONÁRIA deixou de atender aos encargos estabelecidos no CONTRATO, ou 
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nas normas aplicáveis, manifestar-se expressamente no sentido de que sejam providenciados 

os ajustes e adequações. 

5.6.  É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a realização de eventuais ajustes e 

adequações necessários para o cumprimento das diretrizes mínimas estabelecidas neste 

CONTRATO E NAS DEMAIS REGRAS CONTIDAS NO EDITAL DA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XXX/2020 E SEUS ANEXOS. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DA CONCESSÃO 

6.1.  O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) anos, contados da data de emissão 

da ORDEM DE SERVIÇO prevista no item 1.1.32, de acordo com o disposto no item 5.4, 

admitida a sua eventual prorrogação por mais 5 (cinco) anos, observados os termos e 

condições fixados neste CONTRATO. 

6.1.1.  A CONCESSIONÁRIA poderá, a seu critério, antecipar as obrigações 

previstas no ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA 

e o início da operação, assumindo, integralmente, os riscos e os ônus de tal 

antecipação, desde que solicite ao PODER CONCEDENTE, a emissão da ordem de 

serviço de operação. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO 

7.1.  Durante todo o prazo de vigência, a transferência da CONCESSÃO somente poderá 

ocorrer mediante prévia anuência do PODER CONCEDENTE, observadas as condições 

fixadas neste CONTRATO, e desde que não se coloque em risco a plena execução do 

OBJETO contratado. 

7.2.  A transferência da CONCESSÃO somente poderá ser autorizada depois de 

concluídas todas as obrigações relacionadas na PARTE I do ANEXO III - CADERNO DE 

ENCARGOS, e mediante a comprovação do cumprimento regular das obrigações assumidas 

pela CONCESSIONÁRIA. 

7.3.  Para fins de obtenção da anuência para a transferência da CONCESSÃO, a empresa 

ou consórcio que a pretenda assumir deverá: 

a) atender às exigências de capacidade técnica, econômico-financeira e 

regularidade jurídica, fiscal e trabalhista necessárias à assunção do OBJETO da 

CONCESSÃO; 

b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e 

c) comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO. 

7.4.  A transferência total ou parcial da CONCESSÃO, sem a prévia autorização do 

PODER CONCEDENTE, poderá implicar a imediata caducidade da CONCESSÃO. 

7.5.  Para fins da autorização de que trata esta cláusula, o PODER CONCEDENTE 

examinará o pedido apresentado pela CONCESSIONÁRIA no prazo de até 30 (trinta) dias, 

prorrogáveis por igual período, caso necessário, podendo, a seu critério, solicitar 

esclarecimentos e documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA e ao (s) FINANCIADOR 

(ES), convocar os acionistas controladores da CONCESSIONÁRIA e promover quaisquer 

outras diligências que considerar adequadas. 



9 
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.  

 

7.6.  A autorização para a transferência da CONCESSÃO, caso seja concedida pelo 

PODER CONCEDENTE, será formalizada, por escrito, indicando as condições e requisitos 

para sua realização. 

 

CAPÍTULO III - DA CONCESSIONÁRIA 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL 

8.1.  A CONCESSIONÁRIA, estruturada sob a forma prevista nas leis brasileiras, deverá 

indicar em seu estatuto ou contrato social, como finalidade exclusiva, a exploração do 

OBJETO da CONCESSÃO, sendo sua composição societária aquela apresentada na 

LICITAÇÃO e constante de seus instrumentos societários, os quais deverão ser entregues, 

atualizados, ao PODER CONCEDENTE. 

8.2.  O Capital Social subscrito e integralizado da CONCESSIONÁRIA deverá ser igual 

ou superior a R$ 1.374.792,01 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e 

noventa e dois reais e um centavo), na data de assinatura deste CONTRATO. 

8.2.1. No caso de integralização em bens, o processo avaliativo deverá observar, 

rigorosamente, as normas da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

8.2.2. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE 

permanentemente informado sobre a integralização do capital referida nas 

subcláusulas anteriores, sendo facultado ao PODER CONCEDENTE realizar as 

diligências e auditorias necessárias à verificação da regularidade da situação. 

8.2.3. A CONCESSIONÁRIA não poderá, durante todo o prazo da CONCESSÃO, 

reduzir o seu capital abaixo do valor mínimo estabelecido no item 8.2 deste 

CONTRATO, sem prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE. 

8.2.4. A participação de capitais não nacionais na CONCESSIONÁRIA obedecerá 

à legislação brasileira em vigor. 

8.3.  A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer aos padrões e às boas práticas de 

governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas. 

8.4.  A CONCESSIONÁRIA poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros 

similares que representam obrigações de sua responsabilidade, em favor de terceiros, 

observadas as disposições contidas neste Contrato. 

8.5.  Os recursos à disposição da CONCESSIONÁRIA deverão ser aplicados 

exclusivamente no desenvolvimento de atividades relacionadas à CONCESSÃO de que 

trata este CONTRATO, ressalvadas unicamente as aplicações financeiras. 

8.6.  A CONCESSIONÁRIA deverá estar sediada no território do Distrito Federal. 

 

CLÁUSULA NONA - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE E DAS 

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA CONCESSIONÁRIA 

9.1.  Nenhuma alteração societária será admitida no âmbito da SPE, ou de suas eventuais 

subsidiárias integrais até a PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, salvo em situações 

excepcionais, devidamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, em que reste 

demonstrado o risco de prejuízo para a continuidade do OBJETO do presente CONTRATO, 

sob pena de caducidade da CONCESSÃO. 
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9.2.  Sem prejuízo do disposto no item anterior, durante todo o prazo de vigência deste 

CONTRATO o controle societário direto da CONCESSIONÁRIA somente poderá ser 

alterado mediante prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE, sob pena de 

caducidade da CONCESSÃO. 

9.2.1. A CONCESSIONÁRIA compromete-se a não efetuar em seus livros sociais, 

sem a prévia anuência do PODER CONCEDENTE, qualquer registro que importe 

em cessão, transferência ou oneração das ações que compõem o controle societário 

direto da SPE. 

9.2.2. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificação do 

controle societário direto da SPE, consideram-se ato(s) também sujeito(s) à prévia 

anuência do PODER CONCEDENTE para fins deste CONTRATO: 

a) a celebração de acordo de acionistas; 

b) a emissão de valores mobiliários conversíveis em ações; e 

c) a instituição de garantia e direitos a terceiros sobre ações. 

9.2.2.1. A emissão de valores mobiliários não enquadráveis na situação 

descrita na letra “b” do item anterior, mesmo quando se tratar de valores 

mobiliários não conversíveis em ações, deverá ser sempre submetida ao 

conhecimento prévio do PODER CONCEDENTE. 

9.2.3. A transferência ou alteração do CONTROLE indireto ou da participação 

acionária que não implique a transferência do controle societário direto da 

CONCESSIONÁRIA deverá ser objeto de comunicação ao PODER 

CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias antes da efetivação da respectiva 

operação. 

9.3.  A alteração do controle societário direto da CONCESSIONÁRIA somente será 

autorizada pelo PODER CONCEDENTE quando a medida não prejudicar, tampouco 

colocar em risco, a execução deste CONTRATO. 

9.4.  O pedido para a autorização da alteração do controle societário direto da SPE 

deverá ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONÁRIA 

ou pelo(s) FINANCIADOR(ES), conforme o caso, contendo a justificativa para tanto, bem 

como os elementos que possam subsidiar a análise do pedido. 

9.4.1. Para a obtenção da anuência para transferência do controle societário direto da 

SPE, o ingressante deverá: 

a) atender, conforme o caso, às exigências de capacidade técnica, idoneidade 

financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do OBJETO da 

CONCESSÃO; e 

b) zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas deste CONTRATO. 

9.4.2. Para fins de obtenção da autorização para transferência do controle societário 

direto da SPE para os FINANCIADOR(ES), estes deverão: 

a) atender às exigências de regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção 

do OBJETO da CONCESSÃO; 

b) apresentar plano relativo à promoção da reestruturação financeira da 

CONCESSIONÁRIA e da continuidade da CONCESSÃO; e 

c) assegurar o cumprimento de todas as cláusulas previstas neste CONTRATO. 
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9.5.  O PODER CONCEDENTE examinará o pedido no prazo de até 30 (trinta) dias, 

prorrogáveis por igual período, caso necessário, podendo solicitar esclarecimentos e 

documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os 

acionistas controladores da SPE e promover quaisquer diligências consideradas adequadas. 

9.5.1. Inexistindo manifestação do PODER CONCEDENTE no prazo de que trata a 

subcláusula anterior, o(s) pedido(s) submetido(s) pela CONCESSIONÁRIA será(ão) 

considerado(s) aceito(s), devendo ser apuradas as responsabilidades do agente 

público que deu causa à demora na apreciação do requerimento. 

9.6.  A autorização para a transferência do controle societário direto da 

CONCESSIONÁRIA, caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, será formalizada, 

por escrito, indicando as condições e os requisitos para sua realização. 

9.7.  Durante todo o período da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA também deverá 

submeter à prévia autorização do PODER CONCEDENTE as modificações no respectivo 

estatuto social que envolvam: 

a) a cisão, fusão, transformação ou incorporação da SPE; 

 b) a alteração do objeto social da SPE; 

c) a redução de capital da SPE; e 

d) a emissão de ações de classes diferentes da SPE. 

9.8.  O PODER CONCEDENTE examinará o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela 

CONCESSIONÁRIA, nos termos da presente cláusula, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

prorrogáveis por igual período, caso necessário, podendo solicitar esclarecimentos e 

documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os 

acionistas controladores da SPE e promover outras diligências consideradas adequadas. 

9.8.1. Inexistindo manifestação do PODER CONCEDENTE no prazo de que trata o 

item anterior, o pedido submetido pela CONCESSIONÁRIA previsto no item 9.7, 

letra “d”, será considerado aceito, cabendo à CONCESSIONÁRIA, em relação à 

omissão do PODER CONCEDENTE sobre os demais pedidos, adotar, se for o 

caso, as medidas previstas no CAPÍTULO XIV - DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

deste CONTRATO. 

9.9.  Todos os documentos que formalizarem alteração estatutária da 

CONCESSIONÁRIA, independentemente da necessidade, ou não, de autorização prévia do 

PODER CONCEDENTE, deverão ser a ele encaminhados no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias da respectiva alteração, para arquivamento, passando a fazer parte integrante, quando 

for o caso, deste CONTRATO. 

  

CAPÍTULO IV - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES 

10.1.  As PARTES comprometem-se reciprocamente a cooperar e a prestar o auxílio 

necessário ao bom desenvolvimento das atividades da CONCESSÃO. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E PROIBIÇÕES À 

CONCESSIONÁRIA 

11.1.  A CONCESSIONÁRIA estará sempre vinculada ao disposto neste CONTRATO, 

no EDITAL, nos seus ANEXOS, na PROPOSTA COMERCIAL, e nos documentos 

apresentados na licitação e na execução deste contrato e na legislação brasileira, quanto à 

execução do OBJETO da CONCESSÃO. 

11.2.  São obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais obrigações 

estabelecidas neste CONTRATO, no EDITAL e em seus ANEXOS e na legislação aplicável: 

a) pagar ao PODER CONCEDENTE o VALOR PELA OUTORGA, na forma e nos 

prazos previstos neste CONTRATO; 

b) cumprir e respeitar as cláusulas e condições deste CONTRATO, da PROPOSTA 

COMERCIAL apresentada e dos documentos relacionados, submetendo-se 

plenamente à regulamentação existente ou a que venha a ser editada, às normas da 

ABNT ou outro órgão regulamentador  competente, bem como às especificações e 

projetos pertinentes, aos prazos e às instruções da fiscalização do PODER 

CONCEDENTE, cumprindo ainda com as metas e os parâmetros de qualidade, e 

demais condicionantes para a execução do OBJETO da CONCESSÃO; 

c) cumprir T O D A S  as obrigações contidas neste CONTRATO e  no ANEXO III 

- CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA, além dos demais anexos 

do Edital da Licitação, bem como executar o projeto proposto pela Administração 

Pública, conforme prescrição contida nos Anexos do Edital da Concorrência Pública 

n.º  XXX/2020 - NOVACAP. 

d) apresentar ao PODER CONCEDENTE, antes do início das obras, o projeto 

executivo, elaborado de acordo com o anteprojeto, acompanhado, quando for o caso, 

de estudos e pareceres de consultores independentes e das aprovações das 

autoridades envolvidas; 

e) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de construção com 

antecedência de 30 (trinta) dias do início das obras, conforme a Resolução nº 425/98 

- CONFEA; 

f) dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecução de todas 

as obrigações estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiência e a qualidade 

contratualmente definidas; 

g) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à execução do OBJETO 

do presente CONTRATO; 

h) manter, durante o prazo do CONTRATO, os requisitos de habilitação jurídica, 

regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira aplicáveis, 

previstos no EDITAL; 

i) assumir integral a  responsabilidade civil e penal pela boa execução e eficiência 

das atividades que realizar, bem como pelos danos decorrentes da execução do 

OBJETO, inclusive quanto a terceiros; 

j) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na 

execução do OBJETO do CONTRATO, assim como pelo uso indevido de patentes 

e/ou de direitos autorais; 
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k) assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes à execução da 

CONCESSÃO, ressalvadas as hipóteses expressamente excepcionadas neste 

CONTRATO; 

l) contratar os seguros para os riscos relevantes e usuais da CONCESSÃO, visando 

a proteção de pessoas, assim como os bens, objetos, patrimônios vinculados à 

execução do objeto deste contrato, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos 

danos causados por si, seus representantes, prepostos ou subcontratados, na execução 

da CONCESSÃO, perante o PODER CONCEDENTE ou terceiros; 

m) observar todas as determinações legais e regulamentares quanto à legislação 

tributária e à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do 

trabalho em relação aos seus empregados, prestadores de serviços, contratados ou 

subcontratados, isentando o PODER CONCEDENTE de qualquer 

responsabilização relacionada e apresentando-lhe, anualmente, relatório 

acompanhado da documentação que comprove o atendimento das exigências 

legais nesse âmbito correspondentes; 

n) manter a ÁREA DA CONCESSÃO constantemente limpa, removendo entulhos, 

sobras e demais materiais inservíveis, responsabilizando-se pela destinação, triagem, 

transporte, armazenagem, descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos resíduos 

eventualmente originados na CONCESSÃO, inclusive aqueles decorrentes da 

logística reversa, observadas as normas técnicas pertinentes e os dispositivos da 

legislação federal e estadual aplicáveis e as exigências quanto aos licenciamentos e 

autorizações necessários para essa finalidade, inclusive as licenças ambientais, se 

aplicáveis; 

o) cumprir e observar todas as normas e exigências legais ambientais e urbanísticas, 

inclusive as diretrizes fixadas no ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA 

CONCESSIONÁRIA; 

p) obter, quando necessário, todas as licenças, permissões e autorizações exigidas 

para a execução do OBJETO da CONCESSÃO, devendo se responsabilizar, quando 

for o caso, por todas as providências necessárias junto aos órgãos competentes, nos 

termos da legislação vigente, e arcando com todas as despesas e os custos envolvidos, 

antes da realização das obras e durante toda a execução do objeto contratado; 

q) informar ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licenças, permissões ou 

autorizações para a plena execução do OBJETO da CONCESSÃO forem retiradas, 

revogadas ou caducarem, ou, por qualquer motivo, deixarem de operar os seus 

efeitos, indicando, desde logo, as medidas que foram tomadas e/ou que serão tomadas 

para a sua obtenção; 

r) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento 

ou situação que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execução do 

OBJETO, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo 

cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO, incluindo-se ações 

judiciais e procedimentos administrativos, devendo apresentar, no menor prazo 

possível, relatório detalhado sobre tais fatos, com as medidas tomadas ou a serem 

tomadas para superar ou sanar a situação; 

s) comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) 

horas, todas as ocorrências que impeçam ou venham a impedir a normal execução 

do OBJETO; 
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v) receber as queixas, as reclamações, comentários e críticas do PÚBLICO EM 

GERAL da ÁREA DA CONCESSÃO e dos CLIENTES, disponibilizando ao 

PODER CONCEDENTE, mensalmente, relatório com tais reclamações, bem 

como as respostas fornecidas e as providências adotadas em cada caso; 

w) manter o PODER CONCEDENTE mensalmente informado do cumprimento das 

etapas de execução das obras; 

x) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras 

informações adicionais ou complementares que o PODER CONCEDENTE, 

razoavelmente e sem trazer ônus adicional significativo e injustificado para a 

CONCESSIONÁRIA, venha a formalmente solicitar, incluindo-se, mas sem se 

limitar, as quitações legalmente exigidas de todo e qualquer encargo, como aqueles 

referentes às contribuições devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos pertinentes, ao 

estágio das negociações e as condições dos contratos de FINANCIAMENTO; 

y) cooperar e apoiar para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e 

fiscalização do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, 

permitindo o acesso aos equipamentos e às instalações atinentes ao OBJETO, bem 

como aos registros contábeis, dados e informações operacionais, seus e, tanto quanto 

possível, de seus subcontratados; 

z) atender a convocações formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE, 

inclusive para participar de reuniões; 

aa) indicar e manter um responsável técnico à frente dos trabalhos, com poderes para 

representar a CONCESSIONÁRIA junto ao PODER CONCEDENTE, indicando as 

formas para contato; 

ab) zelar pelo patrimônio do PODER CONCEDENTE, assumindo a 

responsabilidade por sua integridade; 

ac) manter seus funcionários devidamente identificados; 

ad) responsabilizar-se pela interlocução com terceiros, tais como órgãos públicos 

(Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, órgãos e companhias de controle de tráfego 

etc.), concessionárias de serviços públicos e empresas privadas, visando ao correto 

desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO deste CONTRATO; 

ae) conservar todos os bens, equipamentos e instalações empregados na 

CONCESSÃO, mantendo-os atualizados e em perfeitas condições de 

funcionamento, bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as 

substituições demandadas em função do desgaste, superação tecnológica ou término 

da sua vida útil, e ainda, promover os reparos ou modernizações necessárias à boa 

execução e à preservação da adequação das atividades e serviços, em observância 

ao princípio da atualidade; 

af) manter em arquivo todas as informações dos serviços e atividades executados 

durante a vigência da CONCESSÃO, permitindo ao PODER CONCEDENTE, 

quando necessário, o livre acesso a elas, a qualquer momento; 

ag) adotar o Livro de Ordem nas obras e serviços de engenharia e arquitetura, 

nos termos das determinações proferidas pelo CONFEA/CREA; 

ah) responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos serviços 

realizados por seus prestadores de serviços ou subcontratados; 
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ai) produzir e entregar, anualmente, pesquisa de satisfação dos CLIENTES e do 

PÚBLICO EM GERAL, realizada por instituto de pesquisa contratado pela 

CONCESSIONÁRIA, a fim de avaliar a operação, infraestrutura, limpeza e 

segurança do COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE 

VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI 

FILHO E ÁREAS ADJACENTES, de acordo com critérios a serem propostos pelo 

próprio instituto de pesquisa e aprovados pelo PODER CONCEDENTE; 

aj) ressarcir os autores dos ESTUDOS DE MODELAGEM TÉCNICA, 

ECÔNOMICA-FINANCEIRA E JURÍDICA o valor de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais) até o quinto dia útil após a assinatura do CONTRATO DE 

CONCESSÃO, sob pena de caducidade do referido CONTRATO; 

ak) apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, os comprovantes 

de recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias (FGTS, INSS e PIS) 

referentes à CONCESSÃO e aos empregados envolvidos na execução do OBJETO 

do CONTRATO; 

al) realizar e arcar com os custos relativos às medidas ambientais já identificadas no 

ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA, cujos custos 

e implantação são de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA; 

am) apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relação 

nominal dos empregados, vinculados à CONCESSIONÁRIA ou terceiros, que 

trabalhem nos serviços e obras na ÁREA DA CONCESSÃO, indicando nomes, 

cargos, número das respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

an) responsabilizar-se pela instalação e operação do canteiro de obras e demais 

estruturas operacionais pertinentes, de acordo com as exigências normativas, 

provendo a adequada estocagem e guarda do material utilizado nas obras; 

ao) após 30 (trinta) dias do início das obras relativas aos INVESTIMENTOS 

OBRIGATÓRIOS, conforme especificado no ANEXO III - CADERNO DE 

ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA, apresentar ao PODER CONCEDENTE a 

comunicação do início da obra junto ao Ministério do Trabalho, a matrícula da obra 

junto ao INSS - CEI e os programas de segurança do trabalho obrigatórios; 

ap) apresentar as suas demonstrações financeiras, nos termos do item 20.3; 

aq) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e 

incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de 

conduta (“compliance”); 

ar) não usar ou empregar mão de obra infantil, sob pena de rescisão deste contrato 

e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, conforme o 

disposto na Lei Distrital nº 5.061, de 08 de março de 2013;  

as) não usar ou empregar conteúdo discriminatório contra a mulher, sob pena de 

rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, 

conforme o disposto na Lei Distrital nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015; 

at) divulgar até 30 (trinta) dias antes do início dos serviços, em local acessível ao 

público, os direitos e deveres dos usuários; e 

au) comprovar a inscrição do COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO 

GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO 
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ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES no Cadastro de Grandes 

Geradores de Resíduos Sólidos do Distrito Federal, caso necessário. 

11.3.  Dentre outras proibições fixadas na legislação e neste CONTRATO, é vedado à 

CONCESSIONÁRIA: 

a) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de 

transferência de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, 

exceto transferências de recursos a título de distribuição de dividendos, redução de 

capital, pagamento de juros sobre capital próprio e/ou pela eventual contratação de 

obras ou serviços junto a terceiros contratados, com base em condições de mercado, 

e observados, em qualquer caso, os termos e condicionantes previstos neste 

CONTRATO; 

b) prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas 

PARTES RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipóteses expressamente 

admitidas neste CONTRATO;  

c) explorar espaços na ÁREA DE CONCESSÃO, inclusive mediante o 

agendamento futuro de eventos, após o advento do término do prazo de vigência da 

CONCESSÃO, salvo por expresso acordo e autorização do PODER 

CONCEDENTE; e 

d) executar projeto diverso do estabelecido e determinado no Edital  da 

Concorrência Pública n.º XXX/2020 e seus anexos, salvo autorização prévia da 

administração pública. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO PODER 

CONCEDENTE 

12.1.  São obrigações do PODER CONCEDENTE, sem prejuízo de outras obrigações 

previstas neste CONTRATO e na legislação aplicável: 

a) garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONÁRIA à ÁREA DA 

CONCESSÃO, para a execução do OBJETO da CONCESSÃO durante a vigência 

deste CONTRATO; 

b) disponibilizar à CONCESSIONÁRIA os bens que ficarão sob a gestão da 

CONCESSIONÁRIA, necessários ao desenvolvimento adequado do OBJETO da 

CONCESSÃO; 

c) notificar todas as pessoas físicas e jurídicas que possuam contratos de cessão de 

uso de área ou ainda as pessoas físicas e jurídicas que estejam ocupando de forma 

irregular a ÁREA DA CONCESSÃO, a imediata desocupação sem qualquer ônus a 

CONCESSIONÁRIA, assegurando a responsabilidade do PODER CONCEDENTE 

durante todo o período da CONCESSÃO que todo e qualquer ônus, inclusive aqueles 

que caracterizem responsabilidade civil e/ou criminal, que ocorrerem durante o 

período da CONCESSÃO, tendo como fato gerador atos anteriores a ORDEM DE 

SERVIÇO recebida pela CONCESSIONÁRIA; 

d) disponibilizar toda a ÁREA DA CONCESSÃO a CONCESSIONÁRIA, na 

emissão da ORDEM DE SERVIÇO da CONCESSÃO, completamente livre e 

desimpedida de qualquer ocupação, regular ou irregular, bem como sem quaisquer 

ônus ou encargos decorrentes da utilização anterior à CONCESSIONÁRIA.  



17 
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.  

 

e) ter rescindido, às suas expensas, antes da DATA DE PUBLICAÇÃO DO 

CONTRATO, todo e qualquer contrato existente que verse sobre serviços 

terceirizados (tais como limpeza, segurança, etc), prestados na ÁREA DA 

CONCESSÃO; 

f) responsabilizar-se pelos ônus, danos, despesas, pagamentos, indenizações e 

eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza 

ambiental, anteriores à DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, relacionados 

ao OBJETO da CONCESSÃO, bem como de atos ou fatos que, embora posteriores 

à DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, decorram de culpa exclusiva do 

PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele contratados; 

g) fornecer informações para o desenvolvimento da CONCESSÃO que lhe estejam 

disponíveis; 

h) prestar, se cabível, as informações solicitadas pela CONCESSIONÁRIA para o 

bom andamento da CONCESSÃO, inclusive aquelas previstas na cláusula 16ª; 

i) fundamentar devidamente suas decisões, aprovações, pedidos ou demais atos 

praticados ao abrigo deste CONTRATO; 

j) indicar formalmente o(s) agente(s) público(s) responsáveis pelo acompanhamento 

deste CONTRATO; 

k) acompanhar, fiscalizar e atestar o cumprimento deste CONTRATO.  

l) acompanhar as informações prestadas pela CONCESSIONÁRIA, incluindo-se 

aquelas relativas ao cumprimento das obrigações de cunho trabalhista e 

previdenciário e os relatórios auditados da situação contábil da SPE, contemplando, 

entre outros, o balanço patrimonial e a demonstração de resultados, permitida a 

contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a 

essa atribuição; 

m) aplicar as sanções e penalidades e adotar as demais medidas necessárias ao 

cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das 

obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA; e 

n) colaborar, dentro da sua esfera de competências e observados os termos da 

legislação pertinente, com a obtenção das licenças e autorizações eventualmente 

necessárias para a CONCESSÃO, junto aos demais órgãos distritais, inclusive com 

a participação em reuniões técnicas e envio de manifestações necessárias, sem 

exclusão, porém, da responsabilidade da CONCESSIONÁRIA de atender ao 

disposto na cláusula 11ª deste CONTRATO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA 

13.1.  A CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo e adicionalmente a outros direitos previstos 

na legislação aplicável e neste CONTRATO, terá direito a: 

a) explorar o OBJETO da CONCESSÃO com ampla liberdade empresarial e de 

gestão de suas atividades, observadas as limitações e condicionantes fixadas neste 

CONTRATO e na legislação aplicável, e observada, para contratos e quaisquer tipos 

de acordos ou ajustes celebrados pela CONCESSIONÁRIA com qualquer PARTE 

RELACIONADA; 

b) captar e gerir os recursos financeiros necessários à exploração do OBJETO; 
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c) fazer jus à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na forma deste 

CONTRATO; 

d) contratar prestadores de serviços ou subcontratar terceiros para o desenvolvimento 

de atividades relacionadas à execução do OBJETO, nos termos da legislação e deste 

CONTRATO; e 

e) distribuir dividendos e promover outras formas lícitas de distribuição de caixa 

aos acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO. 

13.1.1. Para fins do disposto na letra “d” da subcláusula anterior, a 

CONCESSIONÁRIA deverá cuidar para que os prestadores contratados ou terceiros 

subcontratados sejam detentores de capacidade técnica compatível com as atividades 

OBJETO da CONCESSÃO. 

13.1.1.1 Os contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros 

reger-se-ão pelas normas de direito privado, não se estabelecendo relação de 

qualquer natureza entre os terceiros e o PODER CONCEDENTE. 

13.1.1.2 O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais 

contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA com prestadores de 

serviços ou terceiros subcontratados  não pode ser alegado para 

eximi-la do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigações decorrentes 

deste CONTRATO. 

13.1.1.3 Não será permitida a subcontratação total do objeto contratual, assim 

entendida aquela que transfira ao subcontratado, o controle ou a gestão 

completa do objeto do CONTRATO, inclusive no que se refere à 

transferência das responsabilidades pelo planejamento do uso e gestão do 

objeto deste contrato.  

13.1.1.4 É admitida a subcontratação de obras e serviços pela 

CONCESSIONÁRIA 

13.1.1.5 Os contratos com subcontratados não poderão ter prazo de vigência 

superior ao deste CONTRATO; 

13.1.1.6 A CONCESSIONÁRIA será responsável perante o PODER 

CONCEDENTE pelo cumprimento do CONTRATO pelos terceiros que 

subcontratar. 

13.2.  A CONCESSIONÁRIA poderá substituir os colaboradores referidos nos subitens 

9.44.1 e 9.44.3 do EDITAL, desde que apresentados os atestados exigidos nos respectivos 

subitens, bem como, conforme o caso, os comprovantes relacionados nos subitens 9.44.2 

do EDITAL.  

13.3.  As substituições previstas na subcláusula 13.2 dependerão de prévia autorização do 

PODER CONCEDENTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PRERROGATIVAS DO PODER 

CONCEDENTE 

14.1.  O PODER CONCEDENTE, sem prejuízo e adicionalmente a outras prerrogativas e 

direitos previstos na legislação aplicável e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de: 
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14.1.1. Intervir na prestação das atividades que compõem o OBJETO da 

CONCESSÃO, podendo retomá-las e extingui-las, nos casos e nas condições 

previstas neste CONTRATO e na legislação aplicável. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA POSSIBILIDADE DE COOPERAÇÃO 

ENTRE O PODER CONCEDENTE E A CONCESSIONÁRIA NA CAPTAÇÃO E 

PROMOÇÃO DE EVENTOS NO COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO 

GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO 

OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES 

15.1.  A partir da DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, o(s) representante(s) da 

CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE poderão estabelecer os termos de um 

MEMORANDO DE ENTEDIMENTOS ajustando essa cooperação. 

 

CAPÍTULO V - DOS FINANCIAMENTOS 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS FINANCIAMENTOS 

16.1.  A CONCESSIONÁRIA, caso necessitar, será responsável pela obtenção, aplicação, 

amortização, pagamento de juros e gestão do(s) FINANCIAMENTO(S) necessário(s) ao 

normal desenvolvimento da CONCESSÃO, de modo que se cumpram, cabal e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste CONTRATO. 

16.2.  A CONCESSIONÁRIA não poderá alegar qualquer disposição, cláusula ou 

condição do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer 

atraso na formalização do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessário(s), ou ainda, 

atraso no desembolso dos recursos pactuados, para se eximir, total ou parcialmente, das 

obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverão ser de pleno conhecimento 

do(s) FINANCIADOR(ES) respectivo(s). 

16.3.  A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE cópia 

autenticada dos contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem 

como de documentos representativos dos títulos e valores mobiliários que venha a emitir, e 

quaisquer alterações desses instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias da data da respectiva 

assinatura ou emissão, conforme o caso. 

 

CAPÍTULO VI - DO VALOR DO CONTRATO, DA REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA E DO PAGAMENTO DA OUTORGA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO 

17.1.  O valor do contrato é o previsto para os investimentos, que correspondem ao total de 

R$ 27.495.840,21 (vinte e sete milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e 

quarenta reais e vinte e um centavos). 

17.2.  O valor mencionado no item anterior é meramente indicativo, não vinculando 

qualquer pleito de reequilíbrio econômico-financeiro no âmbito da CONCESSÃO. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

18.1.  O PODER CONCEDENTE concede à CONCESSIONÁRIA, em contrapartida ao 

cumprimento por esta das obrigações previstas neste CONTRATO, o direito de explorar a 

operação do COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE 

VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E 

ÁREAS ADJACENTES, observado, contudo, que a obtenção das RECEITAS 

PRINCIPAIS e das RECEITAS ACESSÓRIAS dar-se-á por conta e risco da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO PAGAMENTO DA OUTORGA 

19.1.  A CONCESSIONÁRIA se obriga a pagar ao PODER CONCEDENTE o VALOR 

PELA OUTORGA, conforme os valores, percentuais e condições indicados no ANEXO 

X - MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA. 

19.2.  No caso de atraso do pagamento do VALOR PELA OUTORGA, o PODER 

CONCEDENTE poderá adotar as medidas e sanções previstas no ANEXO X - 

MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA. 

19.3.  Caso a CONCESSIONÁRIA constitua subsidiária (s) integral(is), as demonstrações 

financeiras e contábeis dessas deverão estar consolidadas nas demonstrações financeiras da 

CONCESSIONÁRIA. 

19.4.  A CONCESSIONÁRIA deverá contratar e remunerar empresa especializada para 

realização de auditorias independentes, para cumprimento das obrigações determinadas por 

este contrato, especialmente o ANEXO III do Edital. Ao PODER CONCEDENTE cabe o 

direito de veto na indicação realizada pela CONCESSIONÁRIA para que suas necessidades 

fiscalizatórias possam ser desenvolvidas a contento. 

19.5.  A cada 5 (cinco) anos da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá contratar 

uma nova empresa especializada de auditoria independente, diferente daquela em 

exercício nos cinco anos anteriores, nos termos do item anterior. 

19.6.  Caso haja, por parte da empresa especializada de auditoria independente, 

descumprimento do CONTRATO ou da legislação aplicável, o PODER CONCEDENTE 

poderá requerer à CONCESSIONÁRIA a contratação de nova empresa especializada de 

auditoria independente. 

19.7.  A CONCESSIONÁRIA se compromete a inserir, nos contratos firmados com 

subcontratadas prestadoras de serviços ou outros contratados, cláusula que os obrigue a 

disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, quando solicitado, as suas demonstrações 

financeiras e contábeis, que comprovem a receita percebida com a atividade. 

19.8. O PODER CONCEDENTE poderá, a seu critério, utilizar o auxílio de auditoria 

contratada a fim de verificar a adequada arrecadação de receitas pela CONCESSIONÁRIA, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis e do juro e da multa moratória prevista 

no ANEXO X - MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA. 

19.9  Ao Poder Concedente é garantido, ainda, o pagamento pela Concessionária, de uma 

outorga variável, correspondente a 1% (um por cento) da receita bruta anual auferida pela 

Concessionária, quando do início da operação do objeto desta Concessão. 

 

CAPÍTULO VIII - DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO  
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DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

20.1.  A fiscalização da CONCESSÃO, abrangendo todas as atividades da 

CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo deste CONTRATO, será executada pelo 

PODER CONCEDENTE, que poderá se valer de apoio técnico de terceiros, nos termos da 

legislação e deste CONTRATO. 

20.2.  A CONCESSIONÁRIA facultará ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra 

pessoa por ele credenciada, o livre acesso, em qualquer época, às áreas, instalações, locais, 

documentos e dados referentes à CONCESSÃO e à CONCESSIONÁRIA, incluindo 

estatísticas, registros administrativos e contábeis e contratos com terceiros, prestando, no 

prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados. 

20.3.  O PODER CONCEDENTE poderá demandar à CONCESSIONÁRIA, a qualquer 

tempo e sob qualquer circunstância, informações de natureza técnica, operacional, 

econômica, financeira e contábil, bem como medições e prestações de contas, conferindo, 

quando necessário, prazo razoável para o atendimento das solicitações que fizer. 

20.4.  O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes 

credenciados, poderá realizar, na presença de representantes da CONCESSIONÁRIA, 

vistorias, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condições de 

funcionamento e as características dos equipamentos, sistemas e instalações utilizados na 

CONCESSÃO. 

20.5.  No exercício da fiscalização, o PODER CONCEDENTE também poderá: 

a) acompanhar a execução de obras e a prestação dos serviços, atividades e 

fornecimentos, bem como a conservação dos BENS VINCULADOS À 

CONCESSÃO; 

b) proceder a vistorias para a aferição da adequação das instalações e 

equipamentos, determinando as necessárias correções, reparos, remoções, 

reconstruções ou substituições às expensas da CONCESSIONÁRIA, quando 

estiverem em desacordo com as especificações prescritas neste CONTRATO; 

c) intervir, quando necessário, na execução das atividades OBJETO da 

CONCESSÃO, nos termos da legislação e deste CONTRATO, de modo a assegurar 

a regularidade e o fiel cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela 

CONCESSIONÁRIA; 

d) determinar que sejam refeitas obras, atividades e serviços, sem ônus para o 

PODER CONCEDENTE, se as já executadas não estiverem de acordo com as 

especificações deste CONTRATO, bem como com a legislação vigente e as normas 

técnicas aplicáveis; e 

e) aplicar as sanções e penalidades previstas neste CONTRATO. 

20.6.  Na hipótese em que a CONCESSIONÁRIA se recusar a acatar as determinações 

realizadas pelo PODER CONCEDENTE, esse poderá adotar, diretamente ou por meio de 

terceiros, as providências necessárias para corrigir a situação, correndo os respectivos 

custos por conta da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo da aplicação das sanções e 

penalidades pertinentes. 
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20.7.  A fiscalização, pelo PODER CONCEDENTE, não exclui a responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA pela adequação e qualidade dos investimentos realizados, assim como 

pelo cumprimento das obrigações contratuais. 

 

CAPÍTULO IX - DOS RISCOS E DO EQUILÍBRIO  

ECONÔMICO FINANCEIRO 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ALOCAÇÃO DE RISCOS 

21.1.  A CONCESSIONÁRIA é responsável por todos os riscos assumidos neste Contrato, 

bem como no ANEXO VI - MATRIZ DE RISCOS, salvo disposição expressa em contrário 

no presente CONTRATO. 

21.1.1. Incluem-se dentre os riscos da CONCESSIONÁRIA, nesta CONCESSÃO, 

aqueles relacionados a: 

a) a obtenção de licenças, permissões e autorizações relacionadas às atividades 

da CONCESSÃO, ressalvado o disposto no subcláusula 21.1.5; 

b) a variação de custos de insumos, custos operacionais, de manutenção e 

investimentos, inclusive em razão de flutuação cambial e de variação no preço 

da energia elétrica; 

c) o atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO, inclusive 

em decorrência da não obtenção de autorizações, licenças e/ou permissões a serem 

emitidas por autoridades administrativas, exigidas para as obras de reforma e 

revitalização de bens observada a subcláusula 21.1.5; 

d) as mudanças no plano de investimentos ou nos projetos, por mera liberalidade 

da CONCESSIONÁRIA; 

e) o erro em seus projetos e obras, o erro nas suas estimativas de custos, de gastos 

e/ou de cronograma, as falhas na prestação dos serviços e atividades e os erros ou 

falhas causadas pelos seus prestadores de serviços contratados ou subcontratados; 

f) os custos e investimentos atinentes à  recuperação e melhorias em razão de 

vícios ocultos ou aparentes nos bens da CONCESSÃO ou na ÁREA DA 

CONCESSÃO, e/ou funcionalidade e qualidade inferior às esperadas; 

g) a segurança e a saúde dos trabalhadores que estejam subordinados à 

CONCESSIONÁRIA o\ a seus subcontratados ou prestadores de serviços na 

execução do OBJETO deste CONTRATO; 

h) o aumento do custo de FINANCIAMENTO(S) assumido(s) para a realização de 

investimentos ou para o custeio dos serviços OBJETO da CONCESSÃO, inclusive 

em razão do aumento de taxas de juros, ressalvados os casos em que ficar 

comprovado que o aumento dos custos relacionados ao(s) FINANCIAMENTO(S) 

obtidos pela CONCESSIONÁRIA decorrerem diretamente de atos praticados pelo 

PODER CONCEDENTE no âmbito deste CONTRATO, sobretudo aqueles 

relacionados a eventual descumprimento das obrigações contratuais por ele 

assumidas; 

i) a qualidade na prestação dos serviços e atividades OBJETO deste CONTRATO, 

bem como o atendimento às especificações técnicas dos serviços; 
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j) a obsolescência, a segurança, a robustez e o pleno funcionamento das 

tecnologias, dos equipamentos e das técnicas empregadas na CONCESSÃO; 

k) os prejuízos causados a terceiros ou ao meio ambiente por culpa da 

CONCESSIONÁRIA, de seus empregados, prestadores de serviço, terceirizados, 

subcontratados ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no 

exercício das atividades abrangidas neste CONTRATO; 

l) os custos decorrentes da imposição, pelos órgãos competentes, de compensações 

de natureza ambiental e/ou urbanística em decorrência do CONTRATO; 

m) as ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, negligência, inépcia 

ou omissão no cumprimento do OBJETO deste CONTRATO, exceto por atos 

ou omissões do PODER CONCEDENTE; 

n) o perecimento, destruição, roubo, furto, vandalismo, perda ou quaisquer outros 

tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO, 

responsabilidade que não será reduzida ou excluída em virtude da fiscalização do 

PODER CONCEDENTE; 

o) os riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros, na data de sua ocorrência, 

inclusive para as hipóteses de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, bem como a 

variação no seu preço; 

p) os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste CONTRATO, incluída a elevação do custo de mão de obra por 

acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, e as responsabilizações deles 

decorrentes, incluídas aquelas relacionadas aos prestadores de serviços contratados ou 

terceiros subcontratados no âmbito da CONCESSÃO; 

q) as greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONÁRIA 

pelas subcontratadas ou pelas prestadoras de serviços à CONCESSIONÁRIA; 

r) a recuperação, prevenção, correção e gerenciamento de passivo ambiental 

relacionado à CONCESSÃO, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente à 

DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, inclusive o passivo ambiental 

referente à destinação final dos equipamentos e bens; 

s) a interface com as entidades e os órgãos públicos de engenharia e de controle de 

tráfego, bem como as despesas necessárias à aprovação dos projetos arquitetônicos 

e para a execução das obras e serviços, inclusive para a minimização de impacto no 

sistema viário decorrente da implantação ou reforma das edificações e da 

instalação das atividades. 

t) a interface com os prestadores de serviços, subcontratadas, consumidores e 

tomadores de serviços da CONCESSIONÁRIA, bem como com os frequentadores 

da ÁREA DA CONCESSÃO; 

u) alteração do cenário macroeconômico; 

v) a não efetivação da demanda projetada nas atividades desenvolvidas na 

CONCESSÃO ou sua redução por qualquer motivo, ainda que decorrente de 

concorrência praticada pelo PODER CONCEDENTE; 

w) a realização e o pagamento de eventuais ajustes e adequações necessários para o 

cumprimento das diretrizes mínimas estabelecidas neste CONTRATO; 



24 
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.  

 

y) a existência de interferência nas infraestruturas urbanas, aéreas, superficiais ou 

subterrâneas, incluindo redes de energia, água e gás, e/ou outras instalações de 

utilidade pública que interfiram direta ou indiretamente na execução do 

CONTRATO; 

z) o inadimplemento de consumidores ou tomadores de serviço da 

CONCESSIONÁRIA pelos pagamentos que lhe forem devidos a qualquer título; 

aa) as ações judiciais de terceiros contra a CONCESSIONÁRIA, seus prestadores 

de serviços ou subcontratadas decorrentes da execução da CONCESSÃO, salvo se 

por fato imputável ao PODER CONCEDENTE; 

ab) os prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE devido ao uso da ÁREA DA 

CONCESSÃO e suas adjacências em desacordo com as previsões deste 

CONTRATO; 

ac) a interrupção e/ou intermitência no fornecimento de energia elétrica, água ou 

outros serviços necessários ao funcionamento das atividades exploradas na ÁREA 

DA CONCESSÃO; 

ad) quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam 

direta ou indiretamente sobre os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA;  

ae) as manifestações sociais e/ou públicas que comprometam a execução do 

OBJETO deste CONTRATO ou que acarretem danos aos BENS VINCULADOS à 

CONCESSÃO; 

af) as alterações nas normas técnicas brasileiras que impactem as atividades da 

CONCESSÃO; e 

ag) outros riscos não alocados ao PODER CONCEDENTE. 

21.1.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá indenizar e manter o PODER 

CONCEDENTE incólume de qualquer demanda ou prejuízo que o PODER 

CONCEDENTE venha a sofrer em virtude de atos praticados pela 

CONCESSIONÁRIA, seus administradores, empregados, prepostos, 

prestadores de serviços subcontratados e terceiros com quem ela tenha 

contratado ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada. 

21.1.1.2. A CONCESSIONÁRIA também deverá indenizar e manter o 

PODER CONCEDENTE a salvo de despesas processuais, honorários 

sucumbenciais e demais encargos com os quais, direta ou indiretamente, ele 

venha a arcar em razão das hipóteses previstas na subcláusula anterior. 

21.1.2.  Não são riscos a serem assumidos pela CONCESSIONÁRIA, e caso 

ocorram, poderão ensejar a abertura de procedimento para concessão de 

reequilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses de incremento ou redução dos 

custos por ela incorridos na execução do OBJETO, nos termos deste CONTRATO, 

as seguintes situações: 

a) decisões judiciais ou administrativas que diretamente impactem ou onerem, 

impeçam ou impossibilitem a CONCESSIONÁRIA de prestar integral ou 

parcialmente os serviços OBJETO da CONCESSÃO, exceto nos casos em que a 

CONCESSIONÁRIA houver dado causa à situação sobre a qual estiverem fundadas 

referidas decisões; 
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b) alterações na legislação ou regulamentação pertinente, de natureza não tributária, 

que impeçam ou dificultem excessivamente as atividades da CONCESSÃO; 

c) descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações 

contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento 

de prazos a ele aplicáveis nos termos deste CONTRATO e/ou na legislação vigente; 

d) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados 

às obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA, quando decorrentes diretamente 

de ação ou omissão ilícita do PODER CONCEDENTE; 

e) os atrasos no cronograma de liberação das áreas à CONCESSIONÁRIA, exceto 

quando ocasionados por ação, omissão ou descumprimento de obrigação da 

CONCESSIONÁRIA; 

f) imposição, pelo PODER CONCEDENTE, de novas obrigações, ou alteração 

unilateral das obrigações originalmente contempladas no CONTRATO, que 

provoque impacto nos custos e encargos da CONCESSIONÁRIA; 

g) ações judiciais ou demandas administrativas originárias de serviços prestados 

anteriormente à DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO; e 

h) investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento superveniente dos 

imóveis e/ou de bens materiais ou imateriais relacionados à CONCESSÃO, que afete 

as premissas e projetos originais no âmbito da CONCESSÃO, exceto os elementos 

cujo processo de tombamento já estiver em tramitação na DATA DA ENTREGA 

DAS PROPOSTAS. 

21.1.3. Na ocorrência de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, cujas 

consequências não sejam cobertas por seguro disponível no mercado securitário 

brasileiro e em condições comerciais viáveis, as PARTES acordarão se haverá lugar 

à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou à extinção da CONCESSÃO, 

tendo-se por base as consequências dos eventos para a continuidade do OBJETO 

deste CONTRATO, observado o disposto no Capítulo XIV - Da Solução de 

Conflitos. 

21.1.4. Verificando-se a extinção da CONCESSÃO, nos termos do disposto nesta 

subcláusula, aplicar-se-ão, no que couber, as regras e os procedimentos válidos para 

a extinção da CONCESSÃO por advento do termo  contratual, conforme este 

CONTRATO, fazendo jus a CONCESSIONÁRIA ao recebimento da indenização 

pela(s) parcela(s) dos investimentos relacionados a bens reversíveis ainda não 

amortizados ou depreciados, os quais tenham sido realizados com o objetivo de 

garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. 

21.1.5. Ainda que constitua risco da CONCESSIONÁRIA, os atrasos ou a 

inexecução de obrigações da CONCESSIONÁRIA, causados pela demora ou 

omissão do PODER CONCEDENTE ou de demais órgãos ou entidades da 

Administração Pública, direta ou indireta, do Distrito Federal, incluindo, mas não se 

limitando, a emissão de licenças e autorizações necessárias ao adequado 

desenvolvimento do OBJETO da CONCESSÃO, a eximirá da aplicação de qualquer 

sanção contratual, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e 

a adequação dos requerimentos e solicitações encaminhados pela 

CONCESSIONÁRIA. 
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21.1.6. As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e ações 

necessárias a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO 

FORTUITO ou FORÇA MAIOR. 

21.1.7. A CONCESSIONÁRIA declara: 

a) ter ciência integral da natureza e extensão dos riscos assumidos neste CONTRATO 

e nos demais ANEXOS do Edital da Licitação;  

b) ter levado em consideração a repartição de riscos estabelecida neste 

CONTRATO para a formulação da sua PROPOSTA COMERCIAL na 

LICITAÇÃO. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO  

22.1.  A CONCESSIONÁRIA, na medida em que suportar o ônus decorrente de risco 

alocado ao PODER CONCEDENTE, assim como o PODER CONCEDENTE, na medida 

em que a efetiva materialização dos riscos a ele alocados reduzir ônus previsto para a 

CONCESSIONÁRIA, poderá alegar o desequilíbrio econômico-financeiro. 

22.2.  A CONCESSIONÁRIA não fará jus a reequilíbrio econômico-financeiro nos casos 

em que riscos a ela alocados venham a se materializar, bem como, quando o pleito decorrer 

dos valores e encargos mencionados neste Edital, os quais servirão somente como 

estimativas de custos às licitantes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO PROCEDIMENTO PARA A 

RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

23.1.    O pleito de reequilíbrio deverá conter: 

a) demonstração do direito ao reequilíbrio, envolvendo precisas indicações do(s) 

risco(s) envolvido(s) alocado(s) ao PODER CONCEDENTE e do(s) evento(s) de 

risco concreto(s) que tenha(m) causado o desequilíbrio; 

b) demonstração do valor do desequilíbrio; 

c) proposta de reequilíbrio, contemplando sugestão de instrumento(s) de reequilíbrio 

a ser(em) utilizado(s); e 

d) indicação precisa da alocação de riscos decorrentes do(s) instrumento(s) de 

reequilíbrio, se for o caso. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO - No tocante à demonstração do valor do desequilíbrio, 

 deverá ser apresentado: 

a) detalhamento dos impactos efetivos, negativos e positivos, do(s) evento(s) 

causadores de desequilíbrio nos valores efetivos do fluxo de caixa da 

CONCESSIONÁRIA; 

b) demonstração de que os custos e investimentos relativos ao desequilíbrio são 

eficientes; 

c) em relação ao momento do cálculo, demonstração da mensuração dos impactos 

dos desequilíbrios já materializados e demonstração da estimativa dos impactos dos 

desequilíbrios a materializar. 
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 PARÁGRAFO SEGUNDO - O pleito de reequilíbrio será acompanhado dos 

 seguintes documentos ou demonstrativos: 

a) fluxo de caixa de desequilíbrio passado, incluindo valor presente do desequilíbrio, 

taxa(s) de desconto utilizada(s) e outras informações relevantes; 

b) fluxo de caixa do desequilíbrio futuro, incluindo valor presente do desequilíbrio, 

taxa(s) de desconto utilizada(s) e outras informações relevantes; 

c) fluxo de caixa esperado da(s) medida(s) de reequilíbrio, incluindo valor presente 

do reequilíbrio, taxa(s) de desconto utilizada(s) e outras informações relevantes. 

23.2.   Será reconhecido o desequilíbrio econômico-financeiro da relação contratual e o 

respectivo direito a reequilíbrio se forem atendidas as seguintes condições:  

a) apresentação de pleito de reequilíbrio plausível e que atenda às condições da 

subcláusula anterior;  

b) configuração do desequilíbrio, assim entendido o impacto à 

CONCESSIONÁRIA pelos efeitos de riscos assumidos pelo PODER 

CONCEDENTE;  

c) apuração de desequilíbrio efetivo, considerando os efeitos do evento de 

desequilíbrio líquido dos eventuais impactos positivos envolvidos. 

23.3.   O PODER CONCEDENTE poderá solicitar informações necessárias à 

CONCESSIONÁRIA para verificação do pleito de reequilíbrio, assim como tornar públicos 

os pleitos apresentados e as decisões adotadas, facultando-se aos interessados a apresentação 

de manifestação nos processos respectivos. 

23.3.1. Nos casos em que o desequilíbrio for favorável ao PODER CONCEDENTE, 

esse poderá iniciar o respectivo processo de análise e apuração, de oficio, com base 

nas informações que dispuser, cabendo à CONCESSIONÁRIA tanto se manifestar 

acerca da pretensão daquele, quanto colaborar, provendo em tempo hábil as 

informações que dispuser e que sejam necessárias à análise dos valores de 

desequilíbrio e das correspondentes medidas de reequilíbrio. 

23.4.  Em todos os casos de elaboração de fluxos dos dispêndios, esses serão marginais e 

deverão ser elaborados com base nas melhores informações disponíveis e atualizadas para 

se estimar o valor dos investimentos, dos custos, das despesas e das eventuais receitas e 

outros ganhos, resultantes do evento de desequilíbrio. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO - Tomar-se-á por base as melhores referências de 

 preço, levantamentos de mercado e publicações específicas sobre preços de itens e 

 insumos utilizados em cada caso. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de novos investimentos ou atividades 

 solicitadas pelo PODER CONCEDENTE, deverão ser elaborados por este ou pela 

 CONCESSIONÁRIA, previamente ao processo de recomposição do equilíbrio à 

 precificação do investimento e às estimativas do impacto da obra ou serviço sobre as 

 receitas da CONCESSIONÁRIA, observado, para todos os efeitos, o disposto no 

 parágrafo anterior. 

23.5.  O valor do desequilíbrio será apurado pela soma do valor presente do desequilíbrio 

passado mensurado na data de apuração e do valor presente do desequilíbrio futuro estimado 

nesta mesma data, com a observância das seguintes regras: 
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a) o valor de desequilíbrio passado mensurado deverá ser atualizado até a data do 

seu reconhecimento, utilizando-se, para tanto, da taxa SELIC acumulada entre o 

momento da materialização do evento desequilibrador e o momento do reequilíbrio 

na data de cálculo; 

b) o valor do desequilíbrio futuro será obtido mediante estimativa dos impactos 

futuros, dos efeitos do risco ensejador do desequilíbrio, considerando a expectativa 

e a informação do momento do cálculo, trazidos esses valores para o momento do 

cálculo, mediante a taxa de desconto consistente no Custo Médio Ponderado de 

Capital (CMPC ou weighted average cost of capital - WACC) do momento do 

cálculo. 

 PARÁGRAFO ÚNICO - Quando o valor do desequilíbrio não for definido pelas 

 PARTES, em caráter definitivo, previamente, o PODER CONCEDENTE 

 fiscalizará a eficiência dos custos operacionais, dos investimentos e dos preços dos 

 insumos, o que incluirá o poder de glosar os valores de investimentos 

 superestimados, decorrentes de ineficiência operacional e de sobrepreço de 

 insumos. 

23.6.  Sempre que venha a ocorrer a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO, as funções representativas do respectivo fluxo de caixa marginal, envolvendo 

os desequilíbrios passados e futuros e os instrumentos de reequilíbrio, serão acrescidas à 

equação de equilíbrio econômico-financeiro para refletir a situação após essa recomposição  

23.7.  Na elaboração do fluxo de caixa do(s) instrumento(s) de reequilíbrio estimados 

indicado no parágrafo §2º da subcláusula 23.1 será utilizada como taxa de desconto: 

a) no caso de fluxo de caixa de negócio, assim entendido aquele pertinente a fluxo 

de caixa de reequilíbrio por meio de redução do VALOR PELA OUTORGA ou de 

outros encargos da CONCESSIONÁRIA (inclusive investimento), será utilizado o 

custo médio ponderado do capital (CMPC) da data de cálculo do reequilíbrio;  

b) no caso de fluxo de caixa relativos a títulos e valores mobiliários, será aplicada a 

taxa de desconto de mercado aplicável ao respectivo título na data do cálculo. 

23.8.  A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será efetivada, a critério do 

PODER CONCEDENTE, mediante o emprego de uma ou mais de uma das seguintes 

modalidades: 

a) revisão dos valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao PODER 

CONCEDENTE a título de VALOR PELA OUTORGA; 

b) pagamento de indenização em dinheiro, por uma parte à outra; 

c) outra forma definida em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a 

CONCESSIONÁRIA. 

23.9.  A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será realizada de forma que seja 

nulo o valor presente da diferença entre o fluxo de desequilíbrio e o fluxo de caixa de 

reequilíbrio. 

23.10.  Sempre que possível, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO será, relativamente ao fato que lhe deu causa, única, completa e final para todo 

o prazo contratual, cabendo ao PODER CONCEDENTE fundamentar eventuais exceções a 

essas regras.  
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23.11.  Serão aplicáveis subsidiariamente às cláusulas deste CONTRATO, a regulamentação 

específica baixada pelo PODER CONCEDENTE a respeito do procedimento e das regras 

para o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro. 

23.12  As PARTES declaram-se cientes e concordam que as regras indicadas neste capítulo 

visam assegurar que os instrumentos de reequilíbrio a serem eventualmente aplicados sejam 

neutros em relação aos riscos que não sejam causa de desequilíbrio, motivo pelo qual, em 

caso de conflito entre a desejada neutralidade e as regras contidas neste Capítulo, dever-se-

á buscar assegurar a neutralidade da medida de reequilíbrio, restabelecendo a 

CONCESSIONÁRIA, quando sofrer impacto positivo ou negativo de risco que não assumiu, 

à situação anterior à materialização do risco. 

 

 

 

CAPÍTULO X - DAS REVISÕES CONTRATUAIS 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS REVISÕES ORDINÁRIAS 

24.1.  Sem prejuízo das demais previsões deste CONTRATO, e das prerrogativas 

legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE, relativamente à imposição de novas 

obrigações ou de alterações sobre o OBJETO da CONCESSÃO, a cada 5 (cinco) anos, 

contados da DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, as PARTES promoverão a 

revisão dos parâmetros, condições, valores pactuados e resultados gerais da CONCESSÃO, 

com o objetivo de: 

a) rever as especificações do OBJETO deste CONTRATO, em especial para 

incorporar eventuais avanços tecnológicos, quando for o caso, e aprimorar os 

serviços e as atividades OBJETO da CONCESSÃO, em atenção ao princípio da 

atualidade; e 

b) analisar criticamente e eventualmente alterar os encargos previstos neste 

CONTRATO ou no ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS. 

24.2.  O procedimento de revisão deverá ser instaurado de ofício pelo PODER 

CONCEDENTE, ou a pedido da CONCESSIONÁRIA, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

prorrogável por igual período, da conclusão dos 5 (cinco) primeiros anos de vigência deste 

CONTRATO, e assim sucessivamente, até o final do prazo total da duração da 

CONCESSÃO. 

24.2.1. Para fins da análise da necessidade, conveniência ou oportunidade da revisão 

de que trata esta cláusula, cada PARTE detalhará as eventuais alterações sugeridas, 

com as justificativas correspondentes, estudos e outros documentos que embasem a 

sua proposta. 

24.3.  O procedimento de revisão ordinária será concluído mediante acordo entre as 

PARTES, admitindo-se a participação de entidades, representantes da sociedade civil ou 

profissionais especializados para o levantamento de dados, confirmação de premissas e/ou 

elucidações de ordem técnica e econômica que se fizerem necessárias. 

24.3.1. Não chegando as PARTES a um acordo, observar-se-á o disposto no 

CAPÍTULO XIV deste CONTRATO. 
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24.4.  Do resultado do procedimento de revisão de que trata esta cláusula, poderá ser 

revisto o equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, em benefício da 

CONCESSIONÁRIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos das cláusulas 22ª e 23ª 

deste CONTRATO. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS 

25.1.  Sem prejuízo das demais previsões deste CONTRATO e das prerrogativas 

legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente à imposição de novas 

obrigações ou de alterações sobre o OBJETO da CONCESSÃO nos termos deste 

Contrato, a CONCESSIONÁRIA poderá solicitar a revisão extraordinária do CONTRATO, 

sempre com vistas à regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e 

generalidade dos serviços OBJETO da CONCESSÃO, e desde que houver necessidade 

comprovada de inclusão e/ou exclusão de encargos no CONTRATO, resultado de 

transformações tecnológicas supervenientes ou da necessidade de adequação dos sistemas 

de mensuração da qualidade dos serviços prestados no CONTRATO a padrões técnicos 

reconhecidos nacional ou internacionalmente. 

25.2.  A solicitação da CONCESSIONÁRIA deverá vir acompanhada das razões que 

justifiquem a revisão pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou 

pareceres técnicos julgados pertinentes. 

25.3.  Ao avaliar a solicitação encaminhada nos termos da subcláusula anterior, o PODER 

CONCEDENTE poderá consultar a opinião de outros órgãos e entidades técnicas 

envolvidas. 

25.4.  O procedimento de revisão extraordinária será concluído mediante acordo entre 

as PARTES. 

25.4.1. Não chegando as PARTES a um acordo, observar-se-á o disposto no 

CAPÍTULO XIV deste CONTRATO. 

25.5.  Do resultado do processo de revisão de que trata esta cláusula, poderá ser revisto o 

equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, para mais ou para menos, nos termos 

das cláusulas 22ª e 23ª deste CONTRATO. 

 

CAPÍTULO XI - DAS GARANTIAS E SEGUROS 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA 

26.1.  Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, a CONCESSIONÁRIA manterá 

a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a ser apresentada em até 10 (dez) dias, 

prorrogáveis por mais 10 (dez) dias, após a assinatura deste CONTRATO , no valor de    

R$ 1.374.792,01 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e noventa e 

dois reais e um centavo), correspondente a 5% (cinco por cento) do VALOR DO 

CONTRATO.   

26.2.   GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO servirá para cobrir: 

a) ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE face 

ao inadimplemento da CONCESSIONÁRIA; 
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b) pagamento do VALOR PELA OUTORGA, no caso de atraso de pagamento pela 

CONCESSIONÁRIA superior à 5 (cinco) dias úteis; 

c) devolução dos bens integrantes da CONCESSÃO em desconformidade com as 

exigências estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS do Edital desta Licitação; 

e 

d) pagamento das multas que forem aplicadas à CONCESSIONÁRIA em razão de 

inadimplemento no cumprimento de suas obrigações contratuais, cuja quitação não 

ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis da respectiva imposição. 

26.2.1. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas à 

CONCESSIONÁRIA for superior ao valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO, além da perda desta, a CONCESSIONÁRIA responderá pela 

diferença e pela reposição do valor integral da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas neste CONTRATO. 

26.3.  Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA deverá recompor o seu valor integral, observado prazo idêntico ao 

da subcláusula anterior. 

26.3.1. A recomposição de que trata a subcláusula anterior poderá ser efetuada pela 

CONCESSIONÁRIA mediante complementação da garantia existente ou 

contratação de nova(s) garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO seja sempre equivalente ao montante definido na 

subcláusula 26.1. sob pena de aplicação das penalidades previstas neste 

CONTRATO. 

26.4.  A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO referida nesta cláusula poderá 

assumir qualquer das seguintes modalidades: 

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

ser indicada pelo PODER CONCEDENTE; 

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

inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, 

registrados em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil; 

c) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no 

Brasil, com a apresentação da respectiva certidão de regularidade da SUSEP, vigente; 

ou 

d) fiança bancária, fornecida por instituição financeira autorizada a funcionar no 

Brasil, com classificação em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" 

ou "A(bra)", conforme divulgado pelas agências de risco Moody's, Standard & Poors 

ou Fitch, em favor do PODER CONCEDENTE. 

26.5.  A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ofertada não poderá conter 

quaisquer ressalvas ou condições que possam dificultar ou impedir sua execução, ou que 

possam suscitar dúvidas quanto à sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONÁRIA 

promover as renovações e atualizações que forem necessárias à sua plena vigência durante 

o CONTRATO. 



32 
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.  

 

26.6.  As GARANTIAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO apresentadas na modalidade 

seguro-garantia deverão seguir o disposto na Circular SUSEP nº 477/13 ou em norma que 

venha substituí-la. 

26.6.1. Para a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO apresentada na 

modalidade caução em títulos da dívida pública federal, serão admitidos os seguintes 

títulos: 

a) Tesouro Prefixado; 

b) Tesouro Selic; 

c) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais; 

d) Tesouro IPCA; 

e) Tesouro IGPM + com Juros Semestrais; e 

f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais. 

26.7.  As despesas referentes à prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO, incluída a sua recomposição, serão de responsabilidade exclusiva da 

CONCESSIONÁRIA. 

26.8.  Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter vigência 

de no mínimo 01 (um) ano, com cláusula de renovação até a extinção das obrigações da 

CONCESSIONÁRIA. 

26.8.1. Na hipótese de não ser possível prever tal renovação de obrigações na 

respectiva apólice, a CONCESSIONÁRIA deverá contratar nova GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

26.8.2. A apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a 

seguradora informar ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA, no 

mínimo 90 (noventa) dias antes do prazo final da validade, se a apólice será ou não 

renovada. 

26.8.3. No caso de a seguradora não renovar a apólice de seguro-garantia, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar garantia de valor e condições equivalentes, 

para aprovação do PODER CONCEDENTE, até 05 (cinco) dias úteis antes do 

vencimento da apólice, independentemente de notificação, sob pena do disposto na 

subcláusula 40.1. 

26.9.  Durante a vigência do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA poderá substituir a 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades 

admitidas nesta cláusula, mediante prévia aprovação do PODER CONCEDENTE. 

26.9.1. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será reajustada 

periodicamente, na mesma data e pela mesma fórmula aplicável ao reajuste do 

VALOR FIXO PELA OUTORGA ANUAL. 

26.9.2. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá complementá-la, no prazo de 10 (dez) 

dias a contar da vigência do reajuste, de modo a manter inalterada a proporção fixada 

nesta cláusula, sob pena de caracterizar-se inadimplência da CONCESSIONÁRIA e 

serem aplicadas as penalidades cabíveis. 
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26.10.  A CONCESSIONÁRIA permanecerá responsável pelo cumprimento das 

obrigações contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizações, 

independentemente da utilização da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

26.11.  A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, observado o montante mínimo 

definido na subcláusula 26.1., deverá permanecer em vigor até, no mínimo, 180 (cento e 

oitenta) dias após a extinção do CONTRATO. 

26.11.1. A restituição ou liberação da garantia dependerá da comprovação do 

integral cumprimento de todas as obrigações, incluindo trabalhistas e previdenciárias 

da CONCESSIONÁRIA, bem como da entrega dos BENS REVERSÍVEIS em 

perfeitas condições de operacionalidade, utilização e manutenção, nos termos da 

subcláusula 30.1.2. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA GARANTIA DE SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO DO FINANCIADOR PERANTE A CONCESSIONÁRIA 

27.1.  Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA vir a celebrar contrato de financiamento com 

terceiro ela poderá oferecer em garantia, de acordo com o disposto nos arts. 28 e 28-A da 

Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os direitos emergentes da CONCESSÃO, 

observadas as disposições abaixo. 

27.1.1.  O oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSÃO 

no(s) FINANCIAMENTO(S) vinculado(s) ao OBJETO do CONTRATO somente 

poderá ocorrer até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade 

da CONCESSÃO. 

27.1.2. As ações de emissão da CONCESSIONÁRIA poderão, mediante prévia 

comunicação ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de 

FINANCIAMENTO (S), ou como contra garantia de operações diretamente 

vinculadas ao cumprimento de obrigações decorrentes do CONTRATO, estando a 

sua execução, porém, condicionada à prévia autorização do PODER 

CONCEDENTE, observado o disposto nas cláusulas 7ª e 9ª deste CONTRATO. 

27.2.  É permitida a cessão, pela CONCESSIONÁRIA, de direitos decorrentes deste 

CONTRATO a terceiros, bem como a realização de pagamento direto, em nome do 

FINANCIADOR, das obrigações pecuniárias assumidas pelo PODER CONCEDENTE, nos 

termos deste CONTRATO, tais como os relativos às indenizações eventualmente devidas a 

ela pelo PODER CONCEDENTE, inclusive por extinção antecipada do CONTRATO, e de 

quaisquer outros valores que a CONCESSIONÁRIA tenha direito a receber no âmbito da 

CONCESSÃO. 

27.3.  Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONÁRIA poderão outorgar 

ao(s) FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicáveis, o direito 

de assumir o CONTROLE da SPE em caso de inadimplemento contratual pela 

CONCESSIONÁRIA dos referidos contratos de FINANCIAMENTO ou em caso de 

inadimplemento deste CONTRATO, quando constatado que tais inadimplementos 

inviabilizem ou coloquem em risco a CONCESSÃO. 

27.3.1. A autorização do PODER CONCEDENTE para a assunção da CONCESSÃO 

de que trata a subcláusula anterior será outorgada mediante a comprovação, por parte 

do (s) FINANCIADOR (ES), de que atende (m) aos requisitos de habilitação jurídica 

e regularidade fiscal aplicáveis, previstos no EDITAL. 
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27.3.2. Sem prejuízo do disposto na subcláusula 9.4.2 deste CONTRATO, o pedido 

para a autorização da assunção do CONTROLE, que será apresentado por escrito 

pela CONCESSIONÁRIA e pelo(s) FINANCIADOR(ES), deverá contemplar as 

justificativas e demais elementos que possam subsidiar a análise do pedido pelo 

PODER CONCEDENTE, dentre os quais: 

a) cópia de atas de reuniões de sócios ou acionistas da CONCESSIONÁRIA; 

b) correspondências trocadas sobre o assunto entre os interessados; 

c) relatórios de auditoria; 

d) demonstrações financeiras; e 

e) outros documentos pertinentes. 

27.3.3. A assunção do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA nos termos desta 

cláusula não alterará as suas obrigações e de seus sócios ou acionistas controladores 

perante o PODER CONCEDENTE. 

27.4.  Caso o PODER CONCEDENTE entenda que o(s) FINANCIADOR(ES) não 

dispõe(m) de capacidade financeira ou que não preencha(m) os requisitos de habilitação 

necessários à assunção dos serviços e atividades, poderá negar, de maneira motivada, a 

assunção, por aquele(s), do controle da SPE. 

27.4.1. Na hipótese de o PODER CONCEDENTE negar a assunção do controle 

da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES), além da demonstração cabal de que ele(s) não 

preenche(m) algum dos requisitos expressos neste CONTRATO, deverá conceder o 

prazo de 10 (dez) dias para que o(s) FINANCIADOR(ES) apresente(m) outra 

proposta para a assunção do controle da SPE e/ou a reestruturação da SPE para que 

se torne adimplente com as suas obrigações. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DOS SEGUROS  

28.1.  A CONCESSIONÁRIA, além dos seguros exigíveis pela legislação aplicável, 

deverá assegurar, durante todo o prazo de vigência do CONTRATO, a existência e 

manutenção em vigor das apólices de seguro necessárias para garantir a efetiva e abrangente 

cobertura dos riscos inerentes à execução das atividades pertinentes à CONCESSÃO. 

28.1.1. Nenhuma obra ou serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a 

CONCESSIONÁRIA apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovação de que 

as apólices dos seguros expressamente exigidos neste CONTRATO se encontram 

em vigor nas condições estabelecidas, podendo ser apresentados, para tanto, 

certificados de seguros ou apólices provisórias, desde que as garantias estejam 

sempre cobertas conforme exigido neste CONTRATO. 

28.1.2. As apólices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou 

estrangeiras de primeira linha autorizadas a operar no Brasil, assim entendidas 

aquelas cuja classificação de força financeira em escala nacional seja igual ou 

superior a "Aa2.br", "brAA" ou "A(bra)", conforme divulgado pelas agências de 

risco Moody´s, Standard & Poors ou Fitch, respectivamente. 

28.2.  O PODER CONCEDENTE deverá ser indicado como cossegurado nas apólices 

de seguros, cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensão, a modificação 

ou a substituição de quaisquer apólices contratadas pela CONCESSIONÁRIA, bem como a 

alteração nas coberturas e demais condições correspondentes, a fim de assegurar a 
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adequação dos seguros às novas situações que ocorram durante o período do CONTRATO, 

dentro das condições da apólice. 

28.2.1. As instituições financeiras que realizem empréstimos poderão ser incluídas 

nas apólices de seguro, na condição de cosseguradas ou beneficiárias, desde que a 

medida não prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE. 

28.3.  As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou disposições que 

contrariem as disposições do presente CONTRATO ou a regulação setorial. 

28.4.  Anualmente, até o último dia útil da vigência da apólice, a CONCESSIONÁRIA 

deverá apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando: 

a) que todos os prêmios vencidos no ano imediatamente anterior foram 

devidamente quitados; e 

b) que as apólices contratadas pela CONCESSIONÁRIA estão em plena vigência 

ou foram renovadas, devendo neste caso ser encaminhada ao PODER 

CONCEDENTE a comprovação da renovação. 

28.5.  A CONCESSIONÁRIA também deverá fornecer ao PODER CONCEDENTE, em 

prazo não superior a 30 (trinta) dias antes do fim da vigência de cada apólice, certificado 

emitido pela seguradora confirmando que as apólices de seguros contratados foram ou serão 

renovadas imediatamente após o seu vencimento, ou ainda a apresentação de novas apólices 

de seguros, sob pena de aplicação das sanções e penalidades previstas neste CONTRATO. 

28.6.  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 

às expensas da CONCESSIONÁRIA. 

28.6.1. Verificada a hipótese a que se refere à subcláusula anterior, a 

CONCESSIONÁRIA deverá, em até 15 (quinze) dias da data em que vier a ser 

notificada sobre as despesas decorrentes da contratação de seguros, reembolsar o 

PODER CONCEDENTE, sob pena de se executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO 

DO CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as demais sanções previstas neste 

CONTRATO. 

28.7.  A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo pagamento integral da franquia, em caso 

de utilização de quaisquer dos seguros por ela contratados. 

 

CAPÍTULO XII - DO REGIME DE BENS DA CONCESSÃO 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DOS BENS VINCULADOS À CONCESSÃO 

29.1.  Os BENS VINCULADOS à CONCESSÃO são os bens integrantes ou não do 

patrimônio da CONCESSIONÁRIA, necessários à implantação e à execução adequada e 

contínua do OBJETO do CONTRATO. 

29.1.1. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter em bom estado de 

funcionamento, conservação, higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade 

ambiental e segurança, às suas expensas, os BENS VINCULADOS à CONCESSÃO, 
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durante toda a vigência do CONTRATO, efetuando para tanto as reparações, 

renovações e adaptações necessárias ao bom desempenho da CONCESSÃO. 

29.2.  Ressalvadas as hipóteses previstas na presente cláusula, a utilização direta de 

equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens, que não sejam de propriedade da 

CONCESSIONÁRIA na execução do OBJETO da CONCESSÃO, dependerá de 

autorização prévia, específica e expressa do PODER CONCEDENTE, mediante solicitação 

a ele encaminhada pela CONCESSIONÁRIA na qual se demonstre a inexistência de 

qualquer prejuízo para a continuidade dos serviços OBJETO do CONTRATO em caso de 

extinção da CONCESSÃO. 

29.2.1. O PODER CONCEDENTE poderá autorizar a utilização dos bens de 

terceiros pela CONCESSIONÁRIA, desde que reste comprovada a inexistência de 

risco à continuidade do OBJETO do CONTRATO, e não reste prejudicada a reversão 

dos bens imprescindíveis à execução da CONCESSÃO. 

29.2.1.1. Para fins da autorização de que tratam as subcláusulas 29.2 e 

29.2.1, o PODER CONCEDENTE poderá exigir que o contrato celebrado 

entre o terceiro envolvido e a CONCESSIONÁRIA contenha disposição pela 

qual o terceiro se obrigue, em caso de extinção da CONCESSÃO, a manter 

tal contrato e a sub-rogar o PODER CONCEDENTE ou terceiros por esses 

indicados nos direitos dele decorrentes, por prazo a ser ajustado em cada caso 

entre as PARTES. 

29.2.2. São bens cuja reversão não é obrigatória e que não dependem da autorização 

prévia de que trata a subcláusula 29.2, sendo, portanto, admitido o aluguel, o 

comodato, o mútuo, o leasing ou outra forma jurídica prevista na legislação, para a 

sua utilização na CONCESSÃO:  

a) materiais e mobiliário de escritório, equipamentos e suprimentos de informática 

(computadores, impressoras, projetores, servidores etc.) e licenças de uso ou 

códigos-fonte de softwares; 

b) equipamentos e aparelhos de som, de projeção e de audiovisual; e 

 c) equipamentos de operação e manutenção da ÁREA DA CONCESSÃO. 

29.2.3. É vedada a autorização de que trata a subcláusula anterior para os 

seguintes bens, que são considerados, de antemão, BENS REVERSÍVEIS: 

a) edificações em geral implantadas na ÁREA DA CONCESSÃO, pela 

CONCESSIONÁRIA; 

b) infraestrutura permanente e fixa (cabeamento, quadros de distribuição, pontos de 

conexão etc.) e respectivos componentes hidráulica, rede de TI, elétrica, de som, 

de imagem e de iluminação; 

c) sistemas e equipamentos de climatização, hidráulico e de energia; 

 d) sistemas e equipamentos de CFTV; 

e) equipamentos de controles de acesso. 

29.3.  Os BENS REVERSÍVEIS são aqueles imprescindíveis à execução e à continuidade 

do OBJETO do CONTRATO, integrantes do patrimônio da CONCESSIONÁRIA, e que 

reverterão em favor do PODER CONCEDENTE após a extinção da CONCESSÃO. 

29.3.1. Os BENS REVERSÍVEIS deverão ser permanentemente inventariados pela 

CONCESSIONÁRIA. 
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29.3.2. Sem prejuízo da obrigação de inventariar os bens, deverá a 

CONCESSIONÁRIA apresentar ao PODER CONCEDENTE, até o primeiro dia útil 

do mês de fevereiro de cada ano, relatório circunstanciado que retrate a situação de 

todos os BENS VINCULADOS à CONCESSÃO. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DA REVERSÃO DOS BENS VINCULADOS À 

CONCESSÃO  

30.1.  Extinta a CONCESSSÃO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS 

REVERSÍVEIS, os direitos e os privilégios vinculados à exploração da CONCESSÃO 

transferidos à CONCESSIONÁRIA, ou por esta adquiridos ou implantados. 

30.1.1. Os BENS REVERSÍVEIS serão transferidos ao PODER CONCEDENTE 

livres de quaisquer ônus ou encargos. 

30.1.2. Os BENS REVERSÍVEIS deverão estar em perfeitas condições de 

operacionalidade, utilização e manutenção, assim como aptos a permitir a 

continuidade de sua exploração até, pelo menos, o final do 3º (terceiro) ano 

subsequente ao término da CONCESSÃO, sem que sejam necessárias significativas 

medidas de reparação ou manutenção. 

30.1.3. Caso a reversão dos bens não ocorra nas condições estabelecidas nesta 

cláusula, o PODER CONCEDENTE estabelecerá um prazo para a 

CONCESSIONÁRIA substituir ou reparar o bem. 

30.1.4. Caso a CONCESSIONÁRIA falhe em reparar ou substituir o bem no prazo 

estabelecido, a CONCESSIONÁRIA indenizará o PODER CONCEDENTE. 

30.1.5. As PARTES procederão à vistoria dos BENS REVERSÍVEIS, destinada a 

verificar o estado de conservação e manutenção dos bens, e firmarão os Termos 

Provisório de Devolução dos BENS REVERSÍVEIS ao PODER CONCEDENTE. 

30.1.6. Caso haja divergência entre as PARTES quanto à avaliação prevista no 

parágrafo anterior, admitir-se-á o recurso ao expediente de solução de conflitos 

estabelecido neste CONTRATO. 

30.1.7. Procedida a avaliação dos BENS REVERSÍVEIS, será realizada, por ocasião 

da reversão, a lavratura do respectivo Termo Provisório de Devolução dos Bens 

Reversíveis.  

30.1.8. O TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUÇÃO DOS BENS REVERSÍVEIS 

deverá ser assinado no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo 

Provisório, após vistoria final dos bens e a comprovação de atendimento da 

subcláusula 30.1.2 ou o pagamento da indenização prevista na subcláusula 30.1.4, 

ambas desta cláusula. 

30.1.9. A CONCESSIONÁRIA também fica responsável perante o PODER 

CONCEDENTE por retirar bens de terceiros eventualmente presentes na ÁREA DA 

CONCESSÃO, bem como por desmontar e devidamente recolher instalações móveis 

ou desmontáveis existentes, até assinatura do TERMO DEFINITIVO DE 

DEVOLUÇÃO DOS BENS REVERSÍVEIS. 

30.2.  Todos os BENS VINCULADOS à CONCESSÃO ou investimentos nele realizados 

deverão ser integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela 

CONCESSIONÁRIA no prazo da CONCESSÃO, de acordo com a legislação vigente. 
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30.3.  A CONCESSIONÁRIA somente poderá alienar os BENS REVERSÍVEIS se 

proceder à sua imediata substituição por outros em condições de operacionalidade e 

funcionamento idênticas ou superiores aos substituídos, salvo nos casos em que 

comprovadamente tais bens se mostrarem não mais necessários à execução das obras e 

atividades remanescentes da CONCESSÃO, devendo, para tanto, comunicar previamente o 

PODER CONCEDENTE e proceder à atualização do respectivo inventário conforme as 

subcláusulas 29.3.1 e 29.3.2. 

30.4.  Qualquer alienação ou substituição de BENS REVERSÍVEIS que a 

CONCESSIONÁRIA pretenda realizar, nos últimos 02 (dois) anos do prazo final da 

CONCESSÃO, deverá ser prévia e expressamente autorizada pelo PODER 

CONCEDENTE, devendo os recursos auferidos com a alienação dos BENS REVERSÍVEIS 

ser destinados ao Distrito Federal. 

30.5.  Os BENS REVERSÍVEIS não poderão ser sujeitos a penhor ou constituição de 

direito real em garantia. 

30.6.  A CONCESSIONÁRIA fica expressamente autorizada a propor, em nome próprio, 

quaisquer medidas judiciais cabíveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS 

REVERSÍVEIS. 

30.7.  A reversão será gratuita e automática, com os bens em perfeitas condições de 

operacionalidade, utilização e manutenção e livres de quaisquer ônus ou encargos, 

observado, em todo o caso, o princípio da atualidade e o disposto na subcláusula 30.1.2. 

 

CAPÍTULO XIII - DAS SANÇÕES E PENALIDADES APLICÁVEIS  

ÀS PARTES 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

31.1.  O não cumprimento pela CONCESSIONÁRIA das cláusulas deste CONTRATO e 

das demais regras previstas nos ANEXOS do Edital de Concorrência n.º XXX/2020, bem 

como das normas da legislação e regulamentação aplicáveis, ensejará, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislação e na 

regulamentação vigentes, a cominação, isolada ou concomitantemente, das penalidades 

fixadas nesta cláusula. 

31.2.  A gradação das penalidades a que está sujeita a CONCESSIONÁRIA observará a 

natureza da infração cometida, que variará conforme as seguintes categorias: 

a) leve; 

b) média; 

c) grave; e 

d) gravíssima. 

31.2.1. A infração será considerada leve quando decorrer de condutas não dolosas da 

CONCESSIONÁRIA, das quais ela não se beneficie economicamente. 

31.2.1.1. O cometimento de infração de natureza leve ensejará a aplicação das 

seguintes penalidades: 



39 
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.  

 

a) advertência por escrito, que será formulada, quando for o caso, junto à 

determinação da adoção de medidas necessárias de correção; ou 

b) multa, em caso de reincidência em uma mesma conduta que caracterize 

infração leve, dentro do período de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor 

de até 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) do VALOR DO 

CONTRATO. 

31.2.2. A infração será considerada média quando decorrer de conduta dolosa e/ou 

da qual se constate ter a CONCESSIONÁRIA se beneficiado economicamente, de 

forma direta ou indireta. 

31.2.2.1. O cometimento de infração de natureza média ensejará a aplicação 

das seguintes penalidades, de maneira isolada ou concomitante: 

a) advertência por escrito, que será formulada, quando for o caso, junto à 

determinação da adoção de medidas necessárias de correção; e/ou 

b) multa no valor de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do VALOR DO 

CONTRATO, que também será cominada, quando for o caso, junto à 

determinação da adoção de medidas necessárias de correção. 

31.2.3. A infração será considerada grave quando decorrer de conduta dolosa e de 

má-fé da qual se constate ter a CONCESSIONÁRIA se beneficiado 

economicamente, de forma direta ou indireta, e que envolva prejuízo econômico em 

detrimento do PODER CONCEDENTE. 

31.2.3.1. O cometimento de infração grave ensejará a aplicação das seguintes 

penalidades, de maneira isolada ou concomitante à pena de multa: 

a) advertência por escrito, que será formulada, quando for o caso, junto à 

determinação da adoção de medidas necessárias de correção; 

b) multa no valor de até 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do VALOR DO 

CONTRATO, que também será cominada, quando for o caso, junto à 

determinação da adoção de medidas necessárias de correção; e/ou 

c) suspensão temporária do direito de participação em licitações e 

impedimentos de contratar com a Administração, por prazo não superior a 

24 (vinte e quatro) meses. 

31.2.4. A infração será considerada gravíssima quando o PODER CONCEDENTE 

constatar, diante das características do serviço prestado e do ato praticado pela 

CONCESSIONÁRIA, que suas consequências se revestem de grande lesividade ao 

interesse público, prejudicando o meio ambiente, o erário ou a própria continuidade 

do OBJETO da CONCESSÃO. 

31.2.4.1. O cometimento de infração gravíssima ensejará a aplicação das 

seguintes penalidades, de maneira isolada ou concomitante à pena de multa: 

a) multa no valor de até 5% (cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO, 

que também será cominada, quando for o caso, junto à determinação da 

adoção de medidas necessárias de correção; 

b) suspensão temporária do direito de participação em licitações e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 24 

(vinte e quatro) meses; e/ou 
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c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a CONCESSIONÁRIA ressarcir 

a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base na subcláusula anterior. 

31.3.  O PODER CONCEDENTE, na definição das espécies de penalidade de multa e das 

dosimetrias indicadas nas subcláusulas anteriores, levará em consideração as circunstâncias 

do caso concreto, de maneira motivada, observando, sempre, a proporcionalidade entre a 

gravidade da falta e a intensidade da sanção, inclusive quanto ao número de frequentadores 

e promotores atingidos e o prolongamento, no tempo, da situação que caracterizou a 

infração. 

31.4.  A prática de qualquer infração não poderá ensejar enriquecimento ilícito da 

CONCESSIONÁRIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolução, pela 

CONCESSIONÁRIA, ou a neutralização, de toda e qualquer vantagem obtida com a 

perpetração da infração, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DE 

CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes. 

31.5.  Sem prejuízo da aplicação de penalidades, o cometimento de infração grave ou 

gravíssima poderá acarretar a declaração de caducidade da concessão. 

31.6.  A sanção contratual prevista no inciso III do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, 

tal como as previstas no inciso IV do mesmo artigo e no artigo 7º, da Lei Federal                       

nº 10.520/02, projeta efeitos para todos os órgãos e entidades de todos os entes federativos. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 

APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

32.1.  O processo de aplicação das sanções previstas neste CONTRATO terá início com a 

lavratura do auto de infração correspondente pelo PODER CONCEDENTE, contendo os 

detalhes da infração cometida e a indicação da sanção potencialmente aplicável. 

32.1.1. Lavrado o auto, a CONCESSIONÁRIA será intimada para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipótese de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, quando o prazo 

será de 10 (dez) dias, consoante o disposto no art. 87, §§ 2º e 3º, da Lei Federal           

nº 8.666/93. 

32.1.2. O auto de infração deverá indicar prazo razoável, nunca inferior a 3 (três) 

dias úteis, em que a CONCESSIONÁRIA deverá demonstrar a regularização da 

falha relacionada à infração imputada pelo PODER CONCEDENTE. 

32.2.  Na fase de instrução, a CONCESSIONÁRIA pode requerer, fundamentadamente, 

diligência e perícia e poderá juntar documentos e/ou pareceres e aduzir alegações referentes 

à matéria objeto do processo, cabendo ao PODER CONCEDENTE recusar provas ilícitas 

e/ou medidas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 

32.3. Encerrada a instrução processual, o PODER CONCEDENTE decidirá sobre a 

aplicação da sanção, estando facultado à CONCESSIONÁRIA a interposição de recurso 

para autoridade superior, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
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32.3.1. Na hipótese da sanção de declaração de inidoneidade, caberá pedido de 

reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, consoante previsto no art. 109, 

III, da Lei Federal nº 8.666/93. 

32.4.  Após a decisão de eventual recurso interposto pela CONCESSIONÁRIA, o PODER 

CONCEDENTE, na hipótese de aplicação da penalidade de multa, notificará por escrito a 

CONCESSIONÁRIA para realizar o pagamento dos valores correspondentes em até 05 

(cinco) dias úteis contados da data do recebimento da notificação. 

32.4.1. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretará a atualização 

monetária do débito pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 

IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e o 

acréscimo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante do 

débito corrigido monetariamente, a contar da data do respectivo vencimento até a 

data do efetivo pagamento, sem prejuízo da execução da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

32.4.2. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas de que trata 

a presente cláusula reverterão em favor do PODER CONCEDENTE. 

32.5.  Independentemente dos direitos e princípios previstos neste CONTRATO, poderão 

ser tomadas medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que não se 

confundem com o procedimento de intervenção, nas seguintes situações: 

a) risco de descontinuidade da prestação da CONCESSÃO; 

b) dano grave aos direitos dos frequentadores da ÁREA DA CONCESSÃO e dos 

promotores de eventos, à segurança pública ou ao meio ambiente; ou 

c) outras situações em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente. 

32.6.  Constatando-se que a infração contratual caracteriza infração ambiental, o PODER 

CONCEDENTE comunicará o órgão responsável imediatamente, sem prejuízo de 

comunicação ao Ministério Público, no caso de crime. 

32.7.  Caso a infração esteja tipificada no art. 5º da Lei Federal nº 12.846/13, o PODER 

CONCEDENTE comunicará o fato à Controladoria-Geral do Distrito Federal. 

32.8.  Para a execução deste CONTRATO, nenhuma das PARTES poderá oferecer, dar 

ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 

quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios 

de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou 

indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo 

garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 

 

CAPÍTULO XIV - DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DO MECANISMO DE SOLUÇÃO 

AMIGÁVEL DE CONFLITOS 

33.1.  Os conflitos e as controvérsias decorrentes do presente CONTRATO, ou com ele 

relacionados, poderão ser amigavelmente dirimidos pelas PARTES. 
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33.2.  Não serão submetidas aos mecanismos previstos nesta cláusula as controvérsias 

decorrentes da aplicação de penalidades e sanções pelo PODER CONCEDENTE à 

CONCESSIONÁRIA, nos termos do CAPÍTULO XIII - DAS SANÇÕES E 

PENALIDADES APLICÁVEIS ÀS PARTES. 

33.3.  Em caso de conflito ou controvérsia resultante dos direitos e obrigações 

contemplados neste CONTRATO ou de sua execução, inclusive aqueles relacionados à 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou às autorizações do PODER 

CONCEDENTE, o objeto do conflito ou controvérsia será comunicado, por escrito, ao 

PODER CONCEDENTE ou à CONCESSIONÁRIA, conforme o caso, para que as PARTES 

possam, utilizando-se do princípio da boa-fé e envidando os melhores esforços para tal, 

solucionar o conflito ou controvérsia existente. 

33.3.1. A comunicação de que trata a subcláusula anterior deverá ser enviada pela 

PARTE interessada juntamente com todas as suas alegações referentes ao conflito 

ou controvérsia, devendo também estar acompanhada de uma sugestão para a 

solução do conflito ou controvérsia. 

33.4.  Após o recebimento da notificação, a PARTE notificada terá um prazo de 20 (vinte) 

dias úteis, improrrogáveis, contados do recebimento da notificação, para responder se 

concorda com a solução proposta. 

33.4.1. Caso a PARTE notificada concorde com a solução apresentada, as 

PARTES, em conjunto, darão por encerrado o conflito ou controvérsia e tomarão as 

medidas necessárias para implementar a medida acordada. 

33.4.2. Caso não concorde com a solução proposta, a PARTE notificada, no mesmo 

prazo acima estipulado, deverá apresentar à PARTE interessada os motivos pelos 

quais discorda da solução sugerida, devendo, nessa hipótese, apresentar uma solução 

alternativa para o caso. 

33.4.3. No caso de discordância da PARTE notificada, deverá ser marcada uma 

reunião entre as PARTES, a fim de debater e solucionar o conflito ou a controvérsia 

em causa. 

33.5.  No processo de solução amigável de que trata esta cláusula, as PARTES poderão 

contar com o apoio técnico de um mediador designado de comum acordo para auxilia-las no 

processo de negociação. 

33.6.  Em qualquer das hipóteses, o conflito ou a controvérsia existente entre as 

PARTES deverá ser solucionado no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogáveis de comum 

acordo. 

33.6.1. Ultrapassado o prazo fixado sem que seja dirimida a questão conflituosa ou 

controversa, poderá ser instituído procedimento conduzido pelo COMITÊ 

TÉCNICO ou dar-se-á início ao processo de arbitragem, na forma deste 

CONTRATO. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DO COMITÊ TÉCNICO 

34.1.  Para a solução de eventuais divergências de natureza técnica acerca da interpretação 

ou execução do presente CONTRATO, incluindo-se divergências relacionadas à 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, será constituído COMITÊ TÉCNICO, 

composto por 03 (três) membros efetivos e 03 (três) membros suplentes que substituirão os 

membros efetivos em suas ausências ou impedimentos. 
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34.2.  Não serão submetidas ao procedimento previsto nesta cláusula as controvérsias 

decorrentes da aplicação de penalidades e sanções pelo PODER CONCEDENTE à 

CONCESSIONÁRIA, nos termos do CAPÍTULO XIII - DAS SANÇÕES E 

PENALIDADES APLICÁVEIS ÀS PARTES. 

34.3.  Os membros do COMITÊ TÉCNICO serão designados da seguinte forma: 

a) um membro efetivo, que exercerá a presidência do COMITÊ TÉCNICO, e o 

respectivo suplente, indicados pelo PODER CONCEDENTE, dentre os servidores 

pertencentes aos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, do Distrito 

Federal, com experiência mínima de 05 (cinco) anos na gestão de contratos 

administrativos; 

b) um membro efetivo, e o respectivo suplente, indicados pela CONCESSIONÁRIA, 

com experiência mínima comprovada de 05 (cinco) anos nos setores técnicos 

pertinentes à licitação, conforme a qualificação técnica prevista no EDITAL; 

c) um membro efetivo, e o respectivo suplente, indicados de comum acordo pelos 

demais membros indicados nos termos das letras “a” e “b” acima, de reconhecida 

idoneidade e que possuam experiência mínima comprovada de 10 (dez) anos nos 

setores técnicos pertinentes ao CONTRATO ou na gestão de contratos 

administrativos, dentre profissionais de reconhecido conceito pelo mercado. 

34.3.1. Os membros do COMITÊ TÉCNICO terão mandato de 03 (três) anos, 

admitida uma recondução. 

34.3.2. Em até 90 (noventa) dias da expiração do mandato dos membros do COMITÊ 

TÉCNICO, as PARTES designarão a indicação dos novos membros. 

34.3.3. Os membros do COMITÊ TÉCNICO deverão proceder com imparcialidade, 

independência, competência e discrição, aplicando-se, no que couber, o disposto no 

Capítulo III, da Lei Federal nº 9.307/96, que trata da arbitragem. 

34.4.  O procedimento para solução de divergências iniciar-se-á mediante a comunicação 

pela PARTE que solicitar o pronunciamento do COMITÊ TÉCNICO, à outra PARTE, 

dando conhecimento do objeto da controvérsia e fornecendo cópia dos elementos 

apresentados ao COMITÊ TÉCNICO. 

34.4.1. Caso algum dos membros do COMITÊ TÉCNICO ainda não tenha sido 

designado até a data da comunicação referida na subcláusula anterior, a PARTE 

responsável por tal indicação deverá fazê-lo em até 10 (dez) dias, sob pena de 

possibilitar à PARTE notificante a prerrogativa de solicitar de imediato a instauração 

de procedimento arbitral. 

34.4.2. No prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação 

referida na subcláusula 34.4, a PARTE reclamada apresentará as suas alegações, 

relativamente à questão formulada, encaminhando à outra PARTE cópia dos 

elementos apresentados ao COMITÊ TÉCNICO. 

34.5.  O COMITÊ TÉCNICO, com base na fundamentação, documentos e estudos 

apresentados pelas PARTES, apresentará proposta de solução da controvérsia, que deverá 

observar os princípios da Administração Pública. 

34.5.1. A solução do COMITÊ TÉCNICO deverá ser emitida em um prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis justificadamente por até mais 30 (trinta) 

dias, a contar da data do recebimento das alegações apresentadas pela PARTE 
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reclamada, se outro prazo não for estabelecido pelas PARTES, de comum acordo, e 

aceito pelo COMITÊ TÉCNICO. 

34.5.2. A inobservância dos prazos previstos na subcláusula anterior conferirá à 

PARTE reclamante a prerrogativa de solicitar a instauração de procedimento arbitral, 

nos termos e condições previstos neste contrato. 

34.5.3. A solução do COMITÊ TÉCNICO será considerada aprovada se contar com 

o voto favorável da maioria dos seus membros. 

34.6.  A proposta de solução do COMITÊ TÉCNICO não será vinculante para as 

PARTES, que poderão optar por submeter a controvérsia ao juízo arbitral ou ao Poder 

Judiciário, conforme o caso. 

34.7.  Caso aceita pelas PARTES a solução proposta pelo COMITÊ TÉCNICO, ela será 

incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo e recomposição, 

conforme o caso, do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.  

34.8.  Se a parte se recusar, por qualquer forma, e a qualquer momento, a participar do 

procedimento, ou, na hipótese prevista na subcláusula 34.3.2, não indicar os novos membros 

do COMITÊ TÉCNICO, considerar-se-á prejudicada a alternativa de resolução da 

controvérsia, cabendo a submissão da controvérsia ao juízo arbitral. 

34.9.  A submissão de qualquer questão ao COMITÊ TÉCNICO não exonera a 

CONCESSIONÁRIA de dar integral cumprimento às suas obrigações contratuais e às 

determinações do PODER CONCEDENTE, incluindo as emitidas após a apresentação da 

questão, nem permite qualquer interrupção no desenvolvimento dos serviços OBJETO da 

CONCESSÃO. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DA ARBITRAGEM 

35.1.  As controvérsias decorrentes do presente CONTRATO que envolvam direitos 

patrimoniais disponíveis serão definitivamente dirimidas por arbitragem, em conformidade 

com o art. 23-A, da Lei Federal nº 8.987/95, bem como com a Lei Federal nº 9.307/96, 

especialmente no que toca às seguintes questões: 

a) reconhecimento do direito e determinação do montante respectivo da 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em favor de qualquer das 

PARTES; 

b) reconhecimento de hipóteses de inadimplemento contratual por quaisquer das 

PARTES; 

c) apuração do valor da indenização no caso de extinção antecipada do CONTRATO; 

e 

d) inconformismo de quaisquer das PARTES com a decisão do COMITÊ TÉCNICO. 

35.2. Não serão submetidas ao procedimento previsto nesta cláusula as controvérsias 

decorrentes da aplicação de penalidades e sanções pelo PODER CONCEDENTE à 

CONCESSIONÁRIA, nos termos do CAPÍTULO XIII - DAS SANÇÕES E 

PENALIDADES APLICÁVEIS ÀS PARTES. 

35.3.  A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES do pontual 

e tempestivo cumprimento das disposições do CONTRATO, nem permite qualquer 

interrupção do desenvolvimento das atividades OBJETO da CONCESSÃO, que deverão 
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continuar a processar-se nos termos em vigor à data de submissão da questão até que uma 

decisão final seja obtida. 

35.4.  A escolha da câmara arbitral será exercida pelo PODER CONCEDENTE, dentre as 

instituições de notório reconhecimento e, preferencialmente, experiência na matéria objeto 

do litigio 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. 

35.4.1 Caso o PODER CONCEDENTE não indique a câmara arbitral competente no 

prazo acima indicado, caberá à CONCESSIONÁRIA fazê-lo, no mesmo prazo, 

observados os mesmos critérios de escolha. 

35.5.  O procedimento arbitral obedecerá ao regulamento da câmara arbitral adotada, bem 

como o disposto na Lei Federal no 9.307/96 e subsequentes alterações, assim como com as 

disposições constantes deste CONTRATO. 

35.6. A arbitragem será processada e julgada no idioma da língua portuguesa, de acordo 

com o Direito Brasileiro, sendo vedado o julgamento por equidade. 

35.7. As PARTES concordam que a CONCESSIONÁRIA arcará com os custos do 

procedimento de contratação da câmara de arbitragem e de todo o procedimento até que 

seja proferida a sentença arbitral, independentemente da PARTE que solicitar o início da 

arbitragem. 

35.8. Após a sentença arbitral, se ela for inteiramente desfavorável ao PODER 

CONCEDENTE, ele deverá reembolsar a CONCESSIONÁRIA pelas despesas incorridas, 

podendo fazê-lo por meio de abatimento no VALOR PELA OUTORGA, logo no mês ou 

meses subsequente(s) ao da respectiva decisão. 

35.9. Na hipótese de sucumbência parcial de ambas as PARTES, as despesas decorrentes 

do procedimento arbitral serão rateadas conforme indicado na sentença arbitral, podendo-

se observar, em relação aos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE, o disposto na 

subcláusula anterior. 

35.10. Cada uma das PARTES arcará com seus próprios custos referentes a honorários 

advocatícios, independentemente da sucumbência determinada na sentença arbitral. 

35.11. A sentença arbitral poderá incluir dispositivo sobre a alocação e razoabilidade dos 

custos incorridos. 

35.12. O Tribunal Arbitral será composto por 3 (três) árbitros, dentre pessoas naturais de 

reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria objeto da controvérsia, cabendo a cada 

PARTE indicar um árbitro. 

35.12.1.  O árbitro presidente será escolhido de comum acordo pelos dois coárbitros 

indicados pelas PARTES. 

35.12.2. Caso uma PARTE deixe de indicar um árbitro ou caso os dois coárbitros 

indicados pelas PARTES não cheguem a um consenso quanto à indicação do árbitro 

presidente, a nomeação faltante será feita de acordo com os regulamentos da câmara 

arbitral; 

35.13. Caso seja necessária a obtenção de medidas coercitivas ou de urgência antes da 

constituição do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigável de solução 

de divergências, as PARTES poderão requerê-las diretamente ao Poder Judiciário; 
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35.13.1.  Caso tais medidas se façam necessárias após a constituição do Tribunal 

Arbitral, elas deverão ser solicitadas nos termos do art. 22, § 4º, da Lei Federal                    

nº 9.307/96; 

35.14.  Será competente o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir qualquer 

controvérsia não sujeita à arbitragem nos termos do CONTRATO, assim como para apreciar 

as medidas judiciais previstas na subcláusula anterior, ou eventual ação de execução da 

sentença arbitral; 

35.15. As decisões do Tribunal Arbitral serão definitivas para o impasse e vincularão as 

PARTES, ressalvado o previsto no art. 33 da Lei nº 9.307/1996. 

 

 

 

 

CAPÍTULO XV- DA INTERVENÇÃO 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DA INTERVENÇÃO 

36.1.  O PODER CONCEDENTE poderá intervir na CONCESSÃO, a fim de assegurar 

a adequação da prestação do serviço OBJETO do CONTRATO, bem como o fiel 

cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do 

art. 32 e seguintes da Lei Federal n° 8.987/95. 

36.2.  Quando não justificarem a caducidade da CONCESSÃO, são situações que 

autorizam a decretação da intervenção pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e à vista 

do interesse público, sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades 

incidentes: 

a) paralisação das atividades OBJETO da CONCESSÃO fora das hipóteses 

admitidas neste CONTRATO e sem a apresentação de razões aptas a justificá-las; 

b) situações que ponham em elevado risco o meio ambiente e a segurança de pessoas 

e bens; 

c) má administração que coloque em risco a continuidade da CONCESSÃO; 

d) inadequações, insuficiências ou deficiências graves e reiteradas dos serviços, 

obras e demais atividades OBJETO da CONCESSÃO, caracterizadas pelo não 

atendimento sistemático das obrigações previstas neste CONTRATO; 

e) utilização de infraestrutura da ÁREA DA CONCESSÃO para fins ilícitos; e 

f) omissão na prestação de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de 

óbice à sua atividade fiscalizatória. 

36.3.  A intervenção far-se-á por ato do PODER CONCEDENTE, que conterá, dentre 

outras informações pertinentes: 

a) os motivos da intervenção e sua justificativa; 

b) o prazo, que será de no máximo 01 (um) ano, prorrogável excepcionalmente por 

mais 01 (um) ano, de forma compatível e proporcional aos motivos que ensejaram a 

intervenção; 
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c) os objetivos e os limites da intervenção; e 

 d) o nome e a qualificação do interventor. 

36.4.  Decretada a intervenção, o PODER CONCEDENTE terá o prazo de 30 (trinta) 

dias para instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes 

da medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

36.5.  A decretação da intervenção levará ao imediato afastamento dos administradores da 

SPE, e não afetará o curso regular dos negócios da CONCESSIONÁRIA, tampouco seu 

normal funcionamento. 

36.6.  Não será decretada a intervenção quando, a juízo do PODER CONCEDENTE, ela 

for considerada inócua, injustamente benéfica à CONCESSIONÁRIA ou desnecessária. 

36.7.  Será declarada a nulidade da intervenção se ficar comprovado que o PODER 

CONCEDENTE não observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os princípios da 

Administração Pública, devendo a CONCESSÃO ser imediatamente devolvida à 

CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do seu direito a eventual indenização. 

36.8.  Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO, o OBJETO do 

CONTRATO voltará a ser de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

36.9.  As receitas realizadas durante o período de intervenção, resultantes da exploração do 

OBJETO da CONCESSÃO, serão utilizadas para cobertura dos encargos previstos para o 

cumprimento do OBJETO da CONCESSÃO, incluindo-se os encargos com seguros e 

garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos custos de 

administração. 

36.9.1. O eventual saldo remanescente, finda a intervenção, será entregue à 

CONCESSIONÁRIA, a não ser que seja extinta a CONCESSÃO, situação em que 

tais valores reverterão ao PODER CONCEDENTE. 

 

CAPÍTULO XVI - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DOS CASOS DE EXTINÇÃO 

37.1.  A CONCESSÃO considerar-se-á extinta, observadas as normas legais 

específicas, quando ocorrer: 

a) o término do prazo contratual; 

 b) a encampação; 

c) a caducidade; 

d) a rescisão; 

e) a anulação; e 

f) a falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA. 

37.2.  Extinta a CONCESSÃO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os 

BENS REVERSÍVEIS, direitos e privilégios vinculados à CONCESSIONÁRIA, 

incluindo-se aqueles a ela transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela adquiridos, 

no âmbito da CONCESSÃO. 
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37.3.  Extinta a CONCESSÃO, haverá a imediata assunção do OBJETO do CONTRATO 

pelo PODER CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações 

necessários, bem como a ocupação das instalações e a utilização, pelo PODER 

CONCEDENTE, de todos os BENS REVERSÍVEIS. 

37.4.  Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem prejuízo 

de outras medidas cabíveis, poderá: 

a) ocupar, temporariamente, bens móveis e imóveis e valer-se de pessoal empregado 

na prestação das atividades consideradas imprescindíveis à continuidade da 

CONCESSÃO; e 

b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros pelo 

prazo e condições inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuízos 

decorrentes do não cumprimento das obrigações assumidas. 

37.5.  Em qualquer hipótese de extinção do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE 

assumirá, direta ou indiretamente e de maneira imediata, a operação da CONCESSÃO, para 

garantir sua continuidade e regularidade. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL 

38.1.  A CONCESSÃO extingue-se quando se verificar o término do prazo de sua duração, 

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

exceção daquelas expressamente previstas neste CONTRATO. 

38.1.1. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipóteses 

expressamente previstas neste CONTRATO ou aquelas que contarem com a 

anuência do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA será responsável pelo 

encerramento de quaisquer contratos inerentes à CONCESSÃO e celebrados com 

terceiros, segundo as regras para cálculo e pagamento dos valores residuais, nos 

termos da legislação vigente, assumindo todos os ônus daí resultantes. 

38.2.  Até 06 (seis) meses antes da data do término de vigência contratual, o PODER 

CONCEDENTE estabelecerá, em conjunto e com a cooperação da CONCESSIONÁRIA, 

programa de desmobilização operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a 

assunção da operação pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DA ENCAMPAÇÃO 

39.1.  O PODER CONCEDENTE poderá, durante a vigência do CONTRATO, e por 

motivo de interesse público, promover a retomada da CONCESSÃO, nos termos da 

legislação e após prévio pagamento, à CONCESSIONÁRIA, de indenização. 

39.1.1. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de encampação 

cobrirá: 

a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSÍVEIS e ainda não 

amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste 

CONTRATO; 

b) todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que 

se fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR (ES), contratados e terceiros em 

geral, inclusive honorários advocatícios, em decorrência do consequente rompimento 

dos respectivos vínculos contratuais; e 
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c) todas as despesas causadas pela encampação, bem como os custos de rescisão 

antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONÁRIA para a execução do 

OBJETO da CONCESSÃO. 

39.1.2. 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. 

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

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE serão descontados da 

indenização previstas para o caso deencampação. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - DA CADUCIDADE 

40.1.  Além dos casos enumerados pela Lei Federal n° 8.987/95 e dos demais casos 

previstos neste CONTRATO, e sem prejuízo da aplicação das demais penalidades 

aplicáveis, como a multa, o PODER CONCEDENTE poderá promover a decretação da 

caducidade da CONCESSÃO nas seguintes hipóteses: 

a) quando os serviços OBJETO do CONTRATO estiverem sendo prestados ou 

executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios e 

demais parâmetros definidos no CONTRATO e nos ANEXOS do Edital desta 

Licitação; 

b) quando a CONCESSIONÁRIA descumprir as cláusulas contratuais ou 

disposições legais ou regulamentares relacionadas à CONCESSÃO; 

c) quando ocorrer desvio da CONCESSIONÁRIA de seu objeto social; 

d) quando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusão das 

obras, iguais ou superiores a 12 (doze) meses, que levem à deterioração significativa 

e generalizada na qualidade dos serviços prestados; 

e) quando houver alteração do CONTROLE acionário da CONCESSIONÁRIA, sem 

prévia e expressa aprovação do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste 

CONTRATO; 

f) quando a CONCESSIONÁRIA paralisar os serviços OBJETO da 

CONCESSÃO ou concorrer para tanto, perder ou comprometer as condições 

econômicas, financeiras, técnicas ou operacionais necessárias à consecução 

adequada do OBJETO da CONCESSÃO; 

g) quando a CONCESSIONÁRIA descumprir a obrigação de contratar e manter em 

plena vigência as apólices de seguro ou quando não mantiver a GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos termos deste CONTRATO; 

h) quando a CONCESSIONÁRIA não cumprir tempestivamente as penalidades 

a ela impostas pelo PODER CONDECENTE, inclusive o pagamento de multas; em 

virtude do cometimento das infrações previstas neste CONTRATO; e 

i) quando a CONCESSIONÁRIA não atender à intimação do PODER 

CONCEDENTE no sentido de regularizar a prestação dos serviços OBJETO da 

CONCESSÃO. 
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40.2.  A decretação da caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida de verificação 

da inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito 

à ampla defesa e ao contraditório. 

40.3.  Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicado 

à CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos na 

subcláusula anterior, dando-se um prazo razoável, nunca inferior a 05 (cinco) dias úteis, 

para se corrigirem, se possível, as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento 

nos termos contratuais. 

40.4.  Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a 

caducidade será declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente de 

indenização prévia, calculada no decurso do processo. 

40.4.1. A decretação da caducidade não acarretará para o PODER CONCEDENTE 

qualquer espécie de responsabilidade em relação a ônus, encargos, obrigações ou 

compromissos com terceiros assumidos pela CONCESSIONÁRIA, notadamente em 

relação a obrigações de natureza trabalhista, tributária e previdenciária. 

40.4.2. 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. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

41.1.  Este CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no 

caso de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigações, mediante ação 

judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39, da Lei Federal           

n° 8.987/95. 

41.2.  Os serviços OBJETO do CONTRATO não poderão ser interrompidos ou 

paralisados até o trânsito em julgado da sentença que decretar a rescisão do CONTRATO. 

41.3.  A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, no caso de rescisão judicial, será 

equivalente à encampação, calculada pelos mesmos critérios descritos na cláusula 39ª. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - DA ANULAÇÃO DO CONTRATO 

42.1.  O CONTRATO poderá ser anulado por iniciativa do PODER CONCEDENTE ou 

por decisão judicial, na hipótese de ocorrência de ilegalidade que caracterize vício insanável. 

42.2.  A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, no caso de anulação do 

CONTRATO, será calculada na forma da cláusula 39ª, desde que a CONCESSIONÁRIA 

não tenha contribuído DOLOSAMENTE para o vício. 

42.2.1. O cálculo da indenização não observará o disposto na subcláusula anterior se 

a CONCESSIONÁRIA tiver concorrido para a ilegalidade e nos casos em que a 

ilegalidade lhe for imputada de forma exclusiva, caso em que a indenização a ela 

devida seguirá a disciplina das subcláusulas 40.4, 40.4.1 e 40.4.2. 
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - DA FALÊNCIA OU DA EXTINÇÃO 

DA CONCESSIONÁRIA 

43.1.  Na hipótese de extinção do CONTRATO por falência ou extinção da 

CONCESSIONÁRIA, a indenização ficará limitada ao valor das parcelas dos investimentos 

vinculados a BENS REVERSÍVEIS, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham 

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

descontado o valor das multas contratuais e dos danos eventualmente causados pela 

CONCESSIONÁRIA. 

43.2.  O PODER CONCEDENTE poderá, no prazo máximo de 12 (doze) meses a contar 

da extinção do CONTRATO, promover nova licitação do serviço concedido, atribuindo à 

vencedora o ônus do pagamento direto da indenização cabível aos FINANCIADOR(ES) da 

antiga CONCESSIONÁRIA. 

43.3.  Não poderá ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social da 

CONCESSIONÁRIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de 

vistoria, o estado em que se encontram os BENS REVERSÍVEIS, e sem que se efetue o 

pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a título de indenização ou a 

qualquer outro título. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS 

PARTES 

44.1.  As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas: 

a) em mãos, desde que comprovadas por protocolo; 

b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e 

c) por correio eletrônico, desde que comprovada a recepção. 

44.2.  Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicações, os seguintes endereços 

e endereço eletrônico, respectivamente: 

a) PODER CONCEDENTE: [•]; e 

b) CONCESSIONÁRIA: [•] 

44.3.  Quaisquer das PARTES poderá modificar o seu endereço postal e endereço 

eletrônico, mediante comunicação prévia e expressa à outra PARTE. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - DA CONTAGEM DE PRAZOS 

45.1.  Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o último. 

45.1.1. 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. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - DO EXERCÍCIO DE DIREITOS 

46.1.  Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissão, o descumprimento, no 

todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas ou condições deste CONTRATO e nos 
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ANEXOS do Edital desta Licitação, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer 

modo afetar ou prejudicar tais cláusulas ou condições, as quais permanecerão inalteradas, 

como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

46.1.1. Em qualquer hipótese, não estará configurada novação ou mesmo renúncia a 

direitos, tampouco defeso o exercício posterior destes. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - DA INVALIDADE PARCIAL E 

INDEPENDÊNCIA ENTRE AS CLÁUSULAS DO CONTRATO 

47.1.  Sempre que possível, cada disposição deste CONTRATO deverá ser interpretada de 

modo a se tornar válida e eficaz à luz da legislação aplicável. 

47.2.  Caso alguma das disposições deste CONTRATO seja considerada ilícita, inválida, 

nula ou inexequível por decisão judicial, ela deverá ser julgada separadamente do restante 

do CONTRATO e substituída por disposição lícita e similar, que reflita as intenções 

originais das PARTES, observando-se os limites da legislação. 

47.2.1. Todas as demais disposições continuarão em pleno vigor e efeito, não sendo 

prejudicadas ou invalidadas. 

 

CAPÍTULO XVII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - DO ACORDO COMPLETO 

48.1.  A CONCESSIONÁRIA declara que o CONTRATO e os demais ANEXOS do 

Edital de Licitação, constituem a totalidade dos acordos que regulam a CONCESSÃO, e 

deverão ser igualmente cumpridos e observados quando da execução do objeto deste 

contrato. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - DO FORO 

49.1.  Fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, para dirimir qualquer 

controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que não esteja sujeita ao 

procedimento arbitral, bem como para a execução da sentença arbitral e atendimento de 

questões urgentes. 

 

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

CONTRATO, as PARTES o assinam em 03 (duas) vias de igual teor e forma na presença 

das testemunhas, que também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e 

jurídicos. 

 

Brasília/DF, [●] de [●] de 2020. 
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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.  

 

 

Assinatura Poder Concedente  

 

 

 

 

Assinatura CONCESSIONÁRIA 
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1.  OBJETIVOS 

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

relacionadas à prestação dos SERVIÇOS que constituem o objeto do CONTRATO, no que se 

refere tanto às obrigações de caráter geral, como aos requisitos mínimos para a construção, 

revitalização, modernização, manutenção e operação do COMPLEXO ESPORTIVO E DE 

LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO 

ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES.  

Este documento é dividido em duas partes, sendo a primeira relativa às características construtivas 

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

do COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO 

DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES. 

2.  OBRIGAÇÕES DE CARÁTER GERAL 

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

cumprimento às suas obrigações contratuais, incluindo as decorrentes da lei e de normas 

regulamentares, são obrigações da CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo da CONCESSÃO: 

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

2.1.2. Cumprir com as obrigações determinadas por este Caderno de Encargos e pelo 

contrato que pactuado entre as partes e demais documentos do EDITAL deste certame 

licitatório; 

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

conforme as normas e padrões nacionais de forma a assegurar que as necessidades de todos 

os USUÁRIOS estejam compreendidas, aceitas e atendidas, fornecendo serviços e 

produtos de forma consistente e com alto nível de qualidade; 

2.1.4. Facilitar e disponibilizar acesso às informações e documentações pertinentes na 

hipótese de processos de auditoria ou verificação, ou quaisquer processos de fiscalização 

conduzidos pelo PODER CONCEDENTE ou terceiro por ele autorizado; 

2.1.5. Ter as demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado em 

seu respectivo conselho profissional, nos termos da legislação brasileira; 

2.1.6. Criar sítio eletrônico sobre o COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO 

GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO 

OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES, com informações e fotos sobre os 

equipamentos, os direitos e obrigações dos usuários dos serviços prestados pela 

Concessionária, as características técnicas e dados para contato, entre outras informações 

que as partes contratantes julgarem necessárias; 

2.1.7. Publicar as demonstrações financeiras anuais em jornal de grande circulação local 

e no Diário Oficial do Distrito Federal, bem como manter atualizado sítio eletrônico 

contendo tais informações e outras de caráter geral que possam ser de interesse dos usuários 

e da sociedade, relacionadas ao objeto desta Concessão; 

2.1.8. Entregar ao PODER CONCEDENTE e publicar, nos termos da Lei, até o dia 30 de 

março de cada ano, as demonstrações financeiras, auditadas por empresa de auditoria 

independente, observando as normas previstas nas leis brasileiras; 

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

subsequente ao do encerramento do semestre referenciado, suas demonstrações contábeis, 
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acompanhadas de relatório que deverão contemplar, sem prejuízo de outras, as seguintes 

informações: 

2.1.9.1. Transações entre a CONCESSIONÁRIA e suas partes relacionadas; 

2.1.9.2. Pagamentos feitos pela CONCESSIONÁRIA a terceiros por ela 

contratados; 

2.1.9.3. Relatório sobre a arrecadação das receitas da CONCESSIONÁRIA por 

tipo de receita; 

2.1.9.4. Depreciação e amortização dos ativos da CONCESSIONÁRIA e dos 

BENS REVERSÍVEIS; 

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

administrativas); 

2.1.9.6. Relatório da Administração; e 

2.1.9.7. Declaração da CONCESSIONÁRIA contendo o valor do capital social 

integralizado, a indicação dos sócios e as alterações na composição societária; 

2.1.10. Apresentar previamente ao PODER CONCEDENTE, para validação da 

administração pública, os projetos de implantação relativos aos serviços apresentados neste 

ANEXO; 

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

decorrer da CONCESSÃO, realizar qualquer modificação ou inclusão de obras e/ou 

serviços constante do escopo da CONCESSÃO para além daquelas exigidas no EDITAL 

e ANEXOS; 

2.1.12. Disponibilizar empregados devidamente registrados em carteira de trabalho, em 

quantidade necessária para a prestação dos serviços; 

2.1.13. Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus 

empregados, sem repasse de qualquer ônus ao PODER CONCEDENTE, para que não haja 

interrupção dos serviços prestados; 

2.1.14. Assumir total e exclusiva responsabilidade por qualquer ônus ou encargos 

relacionados com seus empregados, na prestação dos serviços objeto do CONTRATO DE 

CONCESSÃO, sejam eles decorrentes da legislação trabalhista, social, previdenciária 

e/ou ambiental, incluídas as indenizações por acidentes, moléstias ou outras de natureza 

profissional e/ou ocupacional; 

2.1.15. Cumprir determinações legais quanto à legislação trabalhista, previdenciária, de 

segurança e medicina do trabalho, com relação aos empregados e prestadores de serviços 

alocados na execução deste Contrato; 

2.1.16. Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamentos de benefícios e 

encargos dos funcionários alocados na execução do contrato; 

2.1.17. Adquirir e dispor de todos os materiais, equipamentos, acessórios e recursos 

humanos necessários à perfeita execução dos serviços; 

2.1.18. Realizar todos os INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS para estruturação dos 

projetos de arquitetura e engenharia apresentados no ANEXO I e no ANEXO III deste 

Edital de Licitação, e executar todos os serviços determinados no Edital e Anexos desta 

Licitação, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, atualidade, 

generalidade, conforto, higiene e cortesia; 
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2.1.19. Manter, em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, às suas 

expensas, os bens necessários à prestação dos serviços que integram a CONCESSÃO, 

durante a vigência do CONTRATO; 

2.1.20. Manter estrutura suficiente e adequada para atendimento aos clientes, observadas 

as disposições legais pertinentes ao setor; 

2.1.21. Manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho e planos de contingência 

para situações emergenciais, tais como: falta d’água, energia elétrica, gás, quebra de 

equipamentos, greves e outros, assegurando a manutenção dos serviços objeto do 

CONTRATO DE CONCESSÃO; 

2.1.22. Elaborar e implantar esquemas de atendimento a situações de emergências que 

envolvam o COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE 

VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E 

ÁREAS ADJACENTES, observando-se todos os normativos pertinentes, mantendo 

disponíveis, para tanto, recursos humanos e materiais; 

2.1.23. Arcar com todos os impressos e formulários, despesas de energia elétrica, água, gás 

e telefone utilizados na execução dos serviços objeto do CONTRATO DE CONCESSÃO; 

2.1.24. Cumprir os critérios, os INDICADORES DE DESEMPENHO e os parâmetros de 

qualidade na prestação dos serviços que constam do CONTRATO e os demais Anexos do 

Edital desta Licitação; 

2.1.25. Receber, apurar, comunicar ao PODER CONCEDENTE e auxiliar na resolução de 

queixas e reclamações dos USUÁRIOS; 

2.1.26. Responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros por todos os atos e 

eventos de sua competência, especialmente por eventuais desídias e faltas, quanto a 

obrigações decorrentes da CONCESSÃO; 

2.1.27. Ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de 

determinações judiciais de qualquer espécie para satisfação de obrigações originalmente 

imputáveis à CONCESSIONÁRIA, inclusive reclamações trabalhistas propostas por 

empregados ou terceiros vinculados à CONCESSIONÁRIA, bem como os danos a clientes 

e órgãos de controle e fiscalização. A responsabilidade da CONCESSIONÁRIA perdurará 

mesmo depois de encerrado o CONTRATO, podendo o PODER CONCEDENTE buscar 

este ressarcimento junto aos sócios da CONCESSIONÁRIA, na forma da legislação 

societária, no caso de extinção da pessoa jurídica; 

2.1.28. Cumprir TODA a legislação ambiental e regulamentação legal, no âmbito federal 

e distrital, necessária à implantação e operação deste contrato de concessão; 

2.1.29. Atualizar até o dia 30 de março de cada ano e apresentar ao PODER 

CONCEDENTE o inventário e o registro dos bens vinculados à presente CONCESSÃO; 

2.1.30. Dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE das condições de financiamento, 

caso ocorra, e dos instrumentos jurídicos que assegurem a execução do objeto da 

CONCESSÃO; 

2.1.31. Dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE das alterações das condições de 

financiamento referido no item anterior, assim como da contratação de qualquer novo 

financiamento ou dívida; 

2.1.32. Manter o PODER CONCEDENTE informado sobre toda e qualquer ocorrência em 

desconformidade com a operação adequada do COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER 

DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO 
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ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES, assim considerado o não 

atendimento do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO ou eventual 

descumprimento de norma legal e/ou regulamentar; 

2.1.33. Executar todos os SERVIÇOS, controles e atividades relativos ao presente 

CONTRATO, com zelo e diligência, utilizando a melhor técnica aplicável a cada uma das 

tarefas desempenhadas; 

2.1.34. Assegurar a adequada prestação dos SERVIÇOS, conforme definido no art. 6º da 

Lei Federal n.º 8.987/95, valendo-se de todos os meios e recursos à sua disposição, 

incluindo, mas não se limitando, a todos os INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS 

necessários para a manutenção dos níveis de SERVIÇO, independentemente das oscilações 

de demanda, na forma como previsto no SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE 

DESEMPENHO E CADERNO DE ENCARGOS; 

2.1.35. Quando citada ou intimada de qualquer ação judicial ou procedimento 

administrativo, que possa resultar em responsabilidade do PODER CONCEDENTE 

informar, imediatamente, ao PODER CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos 

processuais, bem como envidar os melhores esforços na defesa dos interesses comuns, 

praticando todos os atos processuais cabíveis com esse objetivo. Fica facultado ao PODER 

CONCEDENTE valer-se de qualquer instrumento processual de intervenção de terceiros; 

2.1.36. Elaborar, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, um plano emergencial de 

comunicação para as hipóteses em que ocorra quaisquer eventos que possam prejudicar os 

SERVIÇOS e/ou os USUÁRIOS. 

3.  OBRIGAÇÕES RELATIVAS À FISCALIZAÇÃO 

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

3.1.1. Prestar informações e esclarecimentos requisitados pelo PODER CONCEDENTE 

e/ou pelos VERIFICADORES INDEPENDENTES, garantindo-lhes o acesso, a qualquer 

tempo, a todas as dependências do COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO 

GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO 

OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES; 

3.1.2. Esclarecer e buscar sanar as reclamações, exigências ou observações feitas pelo 

PODER CONCEDENTE, conforme os prazos a serem fixados em cada caso; 

3.1.3. Fornecer ao PODER CONCEDENTE e/ou aos VERIFICADORES 

INDEPENDENTES todos e quaisquer documentos e informações pertinentes à 

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

3.1.4. Disponibilizar as informações por meio eletrônico acessível remotamente, tanto pelo 

PODER CONCEDENTE, quanto pelos VERIFICADORES INDEPENDENTES. 

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

CONCEDENTE terá amplos poderes, inclusive para: 

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

contratuais, restando franqueado ao PODER CONCEDENTE, na hipótese em que se 

verificar o descumprimento de tais obrigações, proceder à correção da situação, 

diretamente ou por meio de terceiros, inclusive com a possibilidade de ocupação provisória 

dos bens, instalações, equipamentos, material e pessoal da CONCESSIONÁRIA, podendo 

valer-se da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO para o ressarcimento dos 

custos e despesas envolvidos; e 
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3.2.2. Rejeitar ou sustar qualquer serviço em execução, que ponha em risco a segurança 

dos USUÁRIOS, a ordem pública e bens de terceiros.

3.3.  O PODER CONCEDENTE registrará e processará as ocorrências apuradas pela 

fiscalização, notificando a CONCESSIONÁRIA para regularização, sem prejuízo da eventual 

aplicação das penalidades previstas no CONTRATO. 

3.4.  O PODER CONCEDENTE e/ou os VERIFICADORES INDEPENDENTES poderão 

fazer contatos com qualquer órgão de comunicação da CONCESSIONÁRIA para averiguação do 

andamento ou solução de competições e eventos específicos. O PODER CONCEDENTE e/ou os 

VERIFICADORES INDEPENDENTES deverão agendar a  visita se  for necessário.  

 

- PARTE I - 

 

4.  DIRETRIZES PARA OS INVESTIMENTOS, CONSTRUÇÕES E REFORMAS NO 

COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, 

GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS 

ADJACENTES 

4.1.  Será exigido da CONCESSIONÁRIA, como INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS: 

4.1.1.  Realizar todas as obras constantes do CADERNO TÉCNICO - ANEXO I do 

EDITAL do COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE 

VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E 

ÁREAS ADJACENTES (doravante OBRAS);  

4.1.2. A construção da PISTA DE BICICROSS e da PISTA DE SKATE fora da área de 

CONCESSÃO, em local definido no EDITAL ou outro local estabelecido pelo Poder 

Concedente; 

4.1.3. A reforma da antiga Casa da Cultura do Guará para abrigar o Centro de Convivência 

do Idoso - CCI, conforme indicado no Caderno Técnico. A edificação em questão está 

localizada fora da área de CONCESSÃO. 

4.2.  A conclusão das obras referentes aos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS deverá 

ocorrer em até 36 (trinta e seis) meses, incluído nesse prazo a obtenção de todas as licenças e 

autorizações necessárias. A CONCESSIONÁRIA terá um prazo máximo de 6 (seis) meses após 

a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO para apresentar documentos e projetos 

necessários para obtenção de todas as licenças e autorizações, podendo este prazo ser prorrogado, 

a critério da administração pública. 

4.3.  Ao final do período de CONCESSÃO, os bens reversíveis, serão revertidos ao PODER 

CONCEDENTE, conforme descrito no CONTRATO. 

4.4.  São diretrizes gerais para obras no COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO 

GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI 

FILHO E ÁREAS ADJACENTES: 

4.4.1.  Convivência com o entorno: 

4.4.1.1. Os investimentos e obras deverão ser planejados de forma a ocasionar o 

mínimo de interferência ao entorno e à vizinhança; e 

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

CENTRO ADMINISTRATIVO VIVENCIAL E ESPORTIVO - CAVE. 
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4.4.2 A observância às normas e determinações legais necessárias ao cumprimento das 

obrigações previstas para a execução das obras e reformas das instalações; 

4.5.  Sustentabilidade Ambiental: 

4.5.1.  Os INVESTIMENTOS deverão sempre valorizar os conceitos de sustentabilidade 

e respeito ao meio ambiente.  

4.5.2.   A CONCESSIONÁRIA deverá adotar soluções tecnológicas que possam reduzir o 

consumo de energia elétrica e água, além de implantar solução para manejo, descarte e 

tratamento de resíduos gerados, respeitando a legislação vigente. A CONCESSIONÁRIA 

deverá observar, em especial, os resíduos provenientes de serviços de alimentação, como 

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

graxas, combustíveis e lubrificantes. 

4.5.3 A CONCESSIONÁRIA deverá arcar com todos os custos necessários  

 

- PARTE II - 

 

5.  OBRIGAÇÕES RELATIVAS À MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO COMPLEXO 

ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE 

ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES. 

5.1.  A CONCESSIONÁRIA deverá manter  e  operar  COMPLEXO ESPORTIVO E DE 

LAZER DO GUARÁ – CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES E ESTÁDIO 

ANTÔNIO OTONI FILHO, visando o pleno funcionamento do EQUIPAMENTO. A 

CONCESSIONÁRIA deverá explorar comercialmente os espaços sob sua gestão incluindo a 

realização de competições, esportes, eventos, shows, entretenimento, locações, alimentação, 

publicidade e merchandising, de escopo e porte diversos. 

5.2.  Diretrizes relativas à manutenção: 

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

CONCESSIONÁRIA deverá realizar com o objetivo de recompor e aprimorar as 

características técnicas e operacionais do COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO 

GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO 

OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES, dentro de padrões estabelecidos neste 

CADERNO DE ENGARGOS, ou, ainda, prevenir que sejam alcançados níveis 

indesejados, podendo envolver ações de reabilitação ou restauração; 

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

PLANO DE MANUTENÇÃO que representa o planejamento da manutenção global do 

COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, 

GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS 

ADJACENTES, com objetivo de garantir o bom funcionamento e a segurança; 

5.2.3.  O PLANO DE MANUTENÇÃO deve apresentar o planejamento para os serviços 

de rotina e preventivos de manutenção de todos os elementos constituintes do COMPLEXO 

ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE 

ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES, assim 

como investimentos e reparos necessários, apresentando um cronograma anual, que deve 

ser revisto ao final de cada período; 

5.2.4.  O PLANO DE MANUTENÇÃO deverá contemplar, mas não se limitará, aos 

seguintes sistemas necessários ao funcionamento do COMPLEXO ESPORTIVO E DE 
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LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO 

ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES:  

 Sistemas de Iluminação; 

 Sistemas elétricos; 

 Sistemas de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos em conformidade, especialmente, com a norma 

ABNT 9050/2015; 

 Sistemas hidráulicos;  

 Sistemas de abastecimento de água; 

 Sistemas de esgotamento sanitário; 

 Sistemas de detecção, prevenção e combate a incêndio; 

 Sistemas de paisagismo e jardinagem; 

 Sistemas de segurança; 

 Sistemas de limpeza. 

5.2.5. Instalações de água, esgoto e drenagem: 

5.2.5.1. Elaborar e implementar programas específicos com vistas ao aumento da 

eficiência na utilização de água e seu uso racional; 

6.  OBRIGACOES RELATIVAS À GESTÃO COMERCIAL E OPERACIONAL DO 

COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, 

GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS 

ADJACENTES 

6.1.  A operação do COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE 

VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS 

ADJACENTES deverá ser planejada de modo a explorar ao máximo a funcionalidade dos espaços, 

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

rentabilidade. 

6.2.  A CONCESSIONÁRIA deverá utilizar os espaços do COMPLEXO ESPORTIVO E DE 

LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO 

ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES de forma integrada e harmônica para 

exploração das seguintes atividades: competições, esportes, eventos, shows, entretenimento, 

locações, alimentação, publicidade e merchandising, de escopo e porte diversos. 

6.3.  PLANO OPERACIONAL: 

6.3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar um PLANO OPERACIONAL com a 

previsão das atividades a serem praticadas de acordo com as definições do PODER 

CONCEDENTE descritas neste CADERNO DE ENCARGOS e considerando o 

SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO. O PLANO OPERACIONAL 

deverá ser entregue até o dia 10 de dezembro de cada exercício, para vigorar no ano 

seguinte;  

6.3.2. O PLANO OPERACIONAL deverá descrever a operação do COMPLEXO 

ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE 

ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES contendo 

no mínimo informações sobre o horário de funcionamento, e a previsão das atividades 

desenvolvidas e a quantidades de funcionários envolvidos em cada atividade. Devem ser 

descritas as atividades principais de cada equipamento, bem como as atividades 

necessárias ao seu pleno funcionamento, como segurança e limpeza, entre outras; 
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6.3.3. O PLANO OPERACIONAL deverá considerar uma operação que englobe no 

mínimo os encargos e diretrizes descritas neste EDITAL e ANEXOS e com destaque para 

este CADERNO DE ENCARGOS; e 

6.3.4. O PLANO OPERACIONAL INICIAL deverá ser aprovado pelo PODER 

CONCEDENTE antes da emissão de autorização para sua operação. 

 

 

6.4.  ESCOPO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: 

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

funcionamento do COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE 

VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E 

ÁREAS ADJACENTES atendendo às diretrizes e obrigações do EDITAL e ANEXOS; 

6.4.2. O escopo dos serviços descritos neste item bem como as demais seções deste 

ANEXO deverá servir como referências mínimas e básicas para operação do COMPLEXO 

ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE 

ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES. A 

CONCESSIONÁRIA deverá propor escopo de serviços em quantidade e qualidade 

superiores às descritas nesta seção, buscando referência em experiências próprias e de 

terceiros em excelência operacional; 

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

PLANO OPERACIONAL em capítulo relacionado ao planejamento das atividades e 

rotinas aos itens listados abaixo, e demais que considerar relevante à operação 

COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, 

GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS 

ADJACENTES; 

6.4.4. Disponibilização de lixeiras de coleta seletiva para atendimento de usuários dos 

equipamentos obrigatórios e destinação correta dos resíduos, de acordo com as melhores 

práticas de destinação de resíduos adotadas no mercado; 

6.4.5. Coleta e destinação de resíduos de acordo com a legislação vigente; 

6.4.6. Plano para a correta destinação dos resíduos gerados; 

6.4.7. Observar as ações necessárias, conforme instruções de órgãos fiscalizadores para 

manutenção da qualidade das águas, como por exemplo água para banho, reservatórios, 

piscinas, dentre outros; 

6.4.8. Segurança: 

6.4.8.1. O CONCESSIONÁRIO deve eleger a melhor alternativa em segurança e 

vigilância pessoal e patrimonial, visando sempre a segurança dos funcionários, 

usuários, bens e equipamentos; 

6.4.8.2. Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial 

dentro dos equipamentos facilitando, no possível, a sua atuação; e 

6.4.8.3. Operação de sistema de monitoramento por imagens, registro e transmissão 

de imagens com o uso de câmeras, dispositivo de gravação e armazenamento, que 

deverão ser armazenadas e ficarem disponíveis ao PODER CONCEDENTE pelo 

período de 30 (trinta) dias; 

6.4.9. Eletricidade, água e esgoto: 
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6.4.9.1. A CONCESSIONÁRIA poderá disponibilizar parte da energia elétrica 

firme aos equipamentos obrigatórios e facultativos por geração própria de energia 

elétrica através de energias alternativas ou gás natural, podendo sua operação ser 

terceirizada. A demanda energética poderá ser suprida em seu todo ou parte, assim 

como a energia consumida poderá ser gerada também em todo ou parte do dia 

(nos horários de ponta, por exemplo). A geração própria de energia deverá ser de 

baixa emissão de poluentes, baixo ruído e seguir a legislação em vigor do assunto;  

6.4.10. Gestão de estacionamentos e controle do tráfego: 

6.4.10.1. Provisão dos serviços necessários para assegurar a operação eficiente das 

áreas de estacionamento de modo a garantir um tráfego fluido e seguro de veículos 

e a gestão de todos os espaços de estacionamento; e 

6.4.10.2. Provisão de um ambiente seguro para a utilização dos estacionamentos 

pelos usuários, os seus veículos e pertences, e o patrimônio público; 

6.4.11. Serviços de montagem e desmontagem de espaços especiais para competições e 

eventos: 

6.4.11.1. Na relação com o usuário final dos espaços para eventos, a 

CONCESSIONÁRIA deve estabelecer contratualmente, procedimento operacional 

padronizado, limites de responsabilidades de cada uma das partes, como também, 

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

Acesso de veículos; Equipamentos especiais; Embargo à montagem; Danos 

causados às instalações; Materiais remanescentes; Consumo de energia, água e 

outras facilidades e Vistorias de entrega e devolução das áreas; e 

6.4.11.2. Em grandes eventos, promover a utilização de energia elétrica, por meio 

de geradores de energia, a fim de evitar uma sobrecarga na rede elétrica do Distrito 

Federal; 

6.4.12. Monitoramento e relacionamento com o usuário: 

6.4.12.1. A CONCESSIONÁRIA deve garantir que as informações prestadas ao 

PODER CONCEDENTE, com relação à CONCESSÃO, são corretas e completas, 

sejam elas disponibilizadas sob a forma descrita neste ANEXO ou fornecidas sob 

qualquer outra forma; 

6.4.12.2. O REGISTRO DE RECLAMAÇÕES e OCORRÊNCIAS 

EXTRAORDINÁRIAS deverá ser compilado com base em reclamações do 

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

polícia e órgãos do Distrito Federal; 

6.4.12.3. A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar na página da internet em 

local de fácil identificação um número de telefone e uma área para o registro das 

reclamações e ocorrências extraordinárias dos usuários e vizinhança. A 

CONCESSIONÁRIA também deverá disponibilizar livro de registro de 

reclamações e ocorrências extraordinárias em local com acesso facilitado nas 

dependências dos equipamentos; 

6.4.12.4. Os registros efetuados por meio de telefone, internet, livro de registro 

deverão ser armazenados por pelo menos 6 (seis) meses, e compilados no 

RELATÓRIO DE RECLAMAÇÕES e OCORRÊNCIAS EXTRAORDINÁRIAS; 

6.4.12.5. A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO deverá ocorrer até o 

dia 31 de dezembro do ano correspondente e deverá conter informações sobre a 

satisfação de usuários (promotores de eventos, usuários finais, entre outros) sobre 
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a disponibilidade da infraestrutura e qualidade dos serviços prestados. O PODER 

CONCEDENTE deverá aprovar o modelo e metodologia da PESQUISA DE 

SATISFAÇÃO DO USUARIO e poderá solicitar revisão periódica; 

6.4.12.6 A Concessionária deverá divulgar em local acessível ao público e de fácil 

identificação, os direitos e deveres dos usuários que utilizarão as instalações, os 

bens e os serviços previstos no objeto da Concessão; 

6.4.13. Alvarás, plantas e projetos: 

6.4.13.1. É responsabilidade do CONCESSIONÁRIO a obtenção e manutenção 

durante todo o prazo da CONCESSÃO, das licenças de instalação e operação, e dos 

alvarás de funcionamento do COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO 

GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO 

ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES, em especial a Carta de 

Habite-se e o laudo de conformidade do Corpo de Bombeiros e às licenças 

ambientais. 

7.        CONTRAPARTIDAS SOCIAIS DA CONCESSIONÁRIA 

7.1.     A CONCESSIONÁRIA deverá destinar 20% das vagas nas turmas de escolinhas esportivas 

para alunos regularmente matriculados na rede pública de Ensino Fundamental. A regra que vigerá 

para seleção dos alunos que participarão das escolinhas de esportes será o de melhor desempenho 

escolar (melhores notas). As escolas que participarão, local de inscrição e sorteio (caso haja 

necessidade) e outras regras complementares deverão ser definidas e detalhadas, em época 

adequada, entre as Secretarias de Esporte e Educação, Administração Regional do Guará e 

Concessionária. 

7.2  A Concessionária deverá manter atualizado o controle dos alunos matriculados, indicando 

aqueles que fazem parte da contrapartida social, para que seja viabilizado a fiscalização do 

cumprimento desta obrigação.  

 

8.   OBRIGAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA 

CONCESSIONARIA 

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

descritos com informações sobre a operação dos equipamentos. Os relatórios deverão conter 

informações relativas aos serviços prestados e aspectos financeiros. 

8.2.  O conteúdo final dos Relatórios de atividades deverá ser definido de comum acordo 

entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE após a aprovação dos projetos. 

8.3.  Registro de atividades: 

8.3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar em periodicidade trimestral um Registro 

de Atividades dos equipamentos com informações sobre a gestão dos equipamentos. O 

relatório deverá conter um capítulo dedicado ao REGISTRO DE RECLAMAÇÕES, 

OCORRÊNCIAS EXTRAORDINÁRIAS, a descrição das providencias adotadas, bem 

como o tempo necessário para a respectiva solução; 

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

da ocorrência de acidentes, incidentes, reclamações de usuários, problemas na operação, e 

quaisquer outras ocorrências que justifiquem a intervenção da CONCESSIONÁRIA para 

a normalização da operação; 
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8.3.3. Deverão fazer parte dos procedimentos previstos para cada situação acima descrita 

a forma e o prazo de informação ao PODER CONCEDENTE a respeito das ocorrências 

registradas; e 

8.3.4. O PODER CONCEDENTE deverá aprovar o formato do documento. 

 

8.4.  Relatórios financeiros: 

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

Financeiros em periodicidade semestral: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado 

do Exercício - DRE; Fluxo de caixa mensal do exercício; e Ocorrência de fatos relevantes. 

9.  OBRIGAÇOES RELATIVAS À CONTRATAÇÃO DE SEGUROS  

9.1.  A CONCESSIONÁRIA, além dos seguros exigíveis pela legislação aplicável e nas 

obrigações previstas no Contrato, deverá assegurar durante todo o prazo de vigência do 

CONTRATO, a existência e manutenção em vigor de apólices de seguros necessários para 

garantir a efetiva e abrangente cobertura dos riscos inerentes à execução das atividades pertinentes 

à CONCESSÃO, relacionados às pessoas, aos bens, objetos e patrimônios vinculados à Concessão. 

9.1.1. Nenhuma obra ou serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a 

CONCESSIONÁRIA apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovação de que as 

apólices dos seguros expressamente exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor 

nas condições estabelecidas, podendo ser apresentados, para tanto, certificados de seguros 

ou apólices provisórias, desde que as garantias estejam sempre cobertas conforme exigido 

neste CONTRATO. 

9.1.2. As apólices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras 

de primeira linha autorizadas a operar no Brasil, assim entendidas aquelas cuja 

classificação de força financeira em escala nacional seja igual ou superior a "Aa2.br", 

"brAA" ou "A(bra)", conforme divulgado pelas agências de risco Moody´s, Standard & 

Poors ou Fitch, respectivamente. 

9.2.  O PODER CONCEDENTE deverá ser indicado como cossegurado nas apólices de 

seguros, cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensão, a modificação ou a 

substituição de quaisquer apólices contratadas pela CONCESSIONÁRIA, bem como a alteração 

nas coberturas e demais condições correspondentes, a fim de assegurar a adequação dos seguros 

às novas situações que ocorram durante o período do CONTRATO, dentro das condições da 

apólice. 

9.2.1. As instituições financeiras que realizem empréstimos poderão ser incluídas nas 

apólices de seguro, na condição de cosseguradas ou beneficiárias, desde que a medida não 

prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE. 

9.3.  As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou disposições que 

contrariem as disposições do presente CONTRATO ou a regulação setorial. 

9.4.  Anualmente, até o último dia útil da vigência da apólice, a CONCESSIONÁRIA deverá 

apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando: 

a) que todos os prêmios vencidos no ano imediatamente anterior foram devidamente 

quitados; e 

b) que as apólices contratadas pela CONCESSIONÁRIA estão em plena vigência ou 

foram renovadas, devendo neste caso ser encaminhada ao PODER CONCEDENTE a 

comprovação da renovação. 
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9.5.  A CONCESSIONÁRIA também deverá fornecer ao PODER CONCEDENTE, em prazo 

não superior a 30 (trinta) dias antes do fim da vigência de cada apólice, certificado emitido pela 

seguradora confirmando que as apólices de seguros contratados foram ou serão renovadas 

imediatamente após o seu vencimento, ou ainda a apresentação de novas apólices de seguros, sob 

pena de aplicação das sanções e penalidades previstas neste CONTRATO. 

9.6.  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 às expensas da CONCESSIONÁRIA. 

9.6.1. Verificada a hipótese a que se refere à subcláusula anterior, a CONCESSIONÁRIA 

deverá, em até 15 (quinze) dias da data em que vier a ser notificada sobre as despesas 

decorrentes da contratação de seguros, reembolsar o PODER CONCEDENTE, sob pena 

de se executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, sendo-lhe ainda 

aplicadas as demais sanções previstas neste CONTRATO. 

9.7.  A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo pagamento integral da franquia, em caso de 

utilização de quaisquer dos seguros por ela contratados. 

10.   OBRIGAÇÃO COM OS AUTORES DO ESTUDO DE MODELAGEM TÉCNICA, 

ECONÔMICO FINACEIRA E JURÍDICA DO COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER 

DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO 

OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES 

10.1. A CONCESSIONÁRIA deverá ressarcir aos autores dos ESTUDOS DE MODELAGEM 

TÉCNICA, ECONÔMICO FINANCEIRA E JURÍDICA o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos 

mil reais) até o quinto dia útil após a assinatura do contrato de CONCESSÃO. 

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

que a CONCESSIONÁRIA comprove o pagamento aos autores dos estudos de modelagem 

técnica, econômico-financeira e jurídica.  

11.  OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

11.1.  Competirá ao PODER CONCEDENTE, sem prejuízo das demais obrigações previstas 

no CONTRATO e nos ANEXOS do Edital deste certame licitatório: 

11.1.1. Entregar à CONCESSIONÁRIA, na emissão da ORDEM DE SERVIÇO da 

CONCESSÃO, toda área do COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - 

CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI 

FILHO E ÁREAS ADJACENTES, objeto da CONCESSÃO, completamente livre e 

desimpedida de qualquer ocupação, regular ou irregular, bem como sem quaisquer ônus 

ou encargos decorrentes da utilização anterior à CONCESSIONÁRIA. 

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

CONCEDENTE durante o período da CONCESSÃO, todo e qualquer ônus, inclusive 

aqueles que caracterizem responsabilidade civil e/ou criminal, que ocorrerem durante o 

período da CONCESSÃO, tendo como fato gerador atos anteriores à ORDEM DE 

SERVIÇO recebida pela CONCESSIONÁRIA. 

11.1.3. Colaborar, dentro da sua esfera de competências e observados os termos da 

legislação pertinente, com a obtenção das licenças e autorizações eventualmente 

necessárias para a CONCESSÃO, junto aos demais órgãos distritais, inclusive com a 
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participação em reuniões técnicas e envio de manifestações necessárias, sem exclusão, 

porém, da responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

11.1.4. Supervisionar e acompanhar a execução dos serviços e atendimento a todos os 

itens do EDITAL, e aplicar penalidades, se for o caso, conforme descrito no CONTRATO; 

11.1.5. Prestar informações, orientações e esclarecimentos pertinentes à 

CONCESSIONÁRIA, sempre que possível; 

11.1.6. Permitir à CONCESSIONÁRIA o acesso a todas as áreas e instalações necessárias 

para implantação e operação dos serviços; 

11.1.7. Informar à CONCESSIONÁRIA sobre eventuais ocorrências relevantes que 

podem afetar a operação e os serviços prestados pela mesma no COMPLEXO 

ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE 

ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES; 

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

11.1.9. Comunicar, por escrito, problemas detectados na operação da 

CONCESSIONÁRIA, bem como necessidade de reparo em equipamento. 
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EDITAL Nº XXX/2019 - NOVACAP 

ANEXO IV - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO E DE PROCURAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 08006449060. 
     2 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO E DE PROCURAÇÃO 

 

Pelo presente instrumento de mandato, ___ doravante denominada "Outorgante", nomeia e 

constituem seus bastantes procuradores, os Srs. ___, credenciando-os para, em conjunto ou 

isoladamente, independentemente da ordem de nomeação, praticar os atos necessários durante a 

realização do certame licitatório descrito no Edital n.º XXX/2020 - NOVACAP, inclusive para: 

 

a) representar a Outorgante nas sessões públicas de licitação e em todos os demais atos 

do processo licitatório; 

b) interpor recursos e renunciar ao direito de interpor recursos; 

c) formular oferta de preços; 

d) representar a Outorgante na defesa de seus interesses em âmbito administrativo durante 

o procedimento licitatório; 

e) representar a Outorgante nas visitas técnicas ao BEM PÚBLICO; e 

f) a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de poderes, qualquer 

dos poderes aqui conferidos, nas condições que julgar ou que julgarem apropriadas. 

 

Esta procuração tem prazo de validade durante o procedimento da licitação. 

 

 

Brasília/DF, ___ de ___ de 2020 

 

 

___________________________________________ 

(Assinatura do(s) representante(s) legal(is).) 
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EDITAL Nº XXX/2020 - NOVACAP 

 

ANEXO V - MODELOS DE DECLARAÇÕES 
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MODELO - “A” 

 

DECLARAÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DO 

TRABALHO 

 

 

EDITAL Nº XXX/2020 - NOVACAP 

 

À 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

[nome do órgão] 

[endereço do órgão] 

 

Eu ___ , representante legal da empresa ___ , interessada em participar da licitação relativa ao 

Edital nº XXX/2020 - NOVACAP, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do inciso V do 

artigo 27 da Lei n.º 8.666/93, que a referida empresa se encontra em situação regular perante aos 

órgãos de fiscalização das relações do trabalho, no que tange à observância do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

 

Brasília/DF, ___ de __________ de 2020. 

 

 

______________________________________________________________ 

[Assinatura do(s) representante(s) legal(is) com firma(s) reconhecida(s)] 
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MODELO - “B” 

 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

 

EDITAL Nº XXX/2020 – NOVACAP 

 

À 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

[nome do órgão] 

[endereço do órgão] 

 

Eu ___ , representante legal da empresa ___ , interessada em participar da LICITAÇÃO relativa 

ao Edital nº XXX/2020 - NOVACAP, declaro, sob as penas da lei, QUE:  

a) cumpro plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital acima identificado;  

b) não violo o disposto no item 6.2 do Edital;  

c) respondo pela veracidade dos documentos de HABILITAÇÃO apresentados;  

d) no caso de vencer a LICITAÇÃO, me comprometo a atender aos termos fixados no 

EDITAL, em particular a, após a celebração do CONTRATO com a SOCIEDADE DE 

PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE), pagar o VALOR PELA OUTORGA, na forma prevista 

no EDITAL, observando as regras e condições do EDITAL e do CONTRATO; e  

e) no caso de vencer a LICITAÇÃO, me comprometo a: 

e.1) integralizar o capital social mínimo da SPE, nos termos do 

CONTRATO; 

e.2) adotar, pela SPE, a ser estruturada sob a forma de sociedade por ações, 

padrões adequados de governança corporativa e de contabilidade, e de 

elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira 

(Lei Federal nº 6.404/76 e alterações posteriores) e nas Normas 

Internacionais de Contabilidade;  

e.3) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria 

e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos 

de ética e de conduta, nos termos do ANEXO II - MINUTA DE 

CONTRATO. 

 



  

 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 
 4 

 

Brasília/DF, ______ de ___________de 2020.    

 

     . 

 

______________________________________________________________ 

[Assinatura do(s) representante(s) legal(is) com firma(s) reconhecida(s)] 
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MODELO - “C” 

  

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA  

A PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

EDITAL Nº XXX/2020 - NOVACAP 

 

À 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

[nome do órgão] 

[endereço do órgão] 

 

Senhores Membros, 

 

Em atendimento ao EDITAL em referência, a ___, por seu(s) representante(s) legal(is) 

abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislação aplicável, que não está impedida de 

participar de licitações públicas, tampouco que está sujeita a quaisquer dos fatos impeditivos 

constantes do EDITAL e da legislação vigente. 

 

Brasília/DF, ___ de ____________ de 2020. 

 

_____________________________________________________________ 

[Assinatura do(s) representante(s) legal(is), com firma(s) reconhecida(s)] 
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DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE  

CONSTITUIÇÃO DE SPE E OUTRAS PROVIDÊNCIAS  

 

EDITAL Nº XXX/2020 - NOVACAP 

 

À 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

[nome do órgão] 

[endereço do órgão] 

 

Senhores Membros, 

 

Em atendimento ao EDITAL Nº XXX/2020 - NOVACAP, a __, por seu(s) representante(s) 

legal(is) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislação aplicável: 

a) que caso declarada ADJUDICATÁRIA, constituirá a SPE para a assinatura do 

CONTRATO, segundo as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil, em Brasília, 

Distrito Federal. 

b) que o objeto social da SPE a ser constituída se restringirá à execução do OBJETO do 

CONTRATO, o que deverá estar contemplado em seus atos constitutivos; 

c) que se compromete a realizar o projeto de engenharia e a execução da obra de acordo 

com o ANEXO I - ÁREA OBJETO DA CONCESSÃO, DESENHOS TÉCNICOS, 

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA e ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS. 

 

Brasília/DF, ___ de __________ de 2020. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

[Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da Licitante, com firma(s) reconhecida(s)] 
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MODELO - “E” 

DECLARAÇÃO DO(S) PROFISSIONAL(IS) DE QUE SE COMPROMETE(M) A 

INTEGRAR OS QUADROS DE COLABORADORES DA FUTURA SPE 

 

EDITAL  Nº XXX/2020 - NOVACAP 

 

[apresentar uma declaração para cada profissional relacionado] [local data] 

 

À 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

[nome do órgão] 

[endereço do órgão] 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA nº XXX/2020 - NOVACAP 

 

Declaração do profissional relacionado pelo LICITANTE de que se compromete a integrar 

os quadros de colaboradores da futura SPE 

 

[Nome], portador (a) da Carteira de Identidade nº [●] e inscrito no CPF sob nº [●], 

relacionado pela empresa [●], para fins de atendimento dos subitens 9.44.1 e 9.44.3 do EDITAL 

de Concorrência nº XXX/2020 - NOVACAP, DECLARA: 

a) que se compromete a integrar os quadros de colaboradores da futura SPE, 

caso o LICITANTE se sagre vencedor no certame; e 

b) que analisou a PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE e entende que 

as atividades operacionais e demanda lá previstas são compatíveis com a referida 

PROPOSTA COMERCIAL. 

 

                Brasília/DF, ___ de __________ de 2020. 

 

_____________________________________________________ 

    [Nome e assinatura do profissional, com firma reconhecida] 
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MODELO - “F” 

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO 39860/2019 

 

EDITAL  Nº XXX/2020 - NOVACAP 

À 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

[nome do órgão] 

[endereço do órgão] 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA nº XXX/2020 - NOVACAP 

 

Empresa Licitante: 

CNPJ no: 

Inscrição Estadual/Distrital no: 

Representante Legal: 

CPF: 

 

A pessoa fica ou jurídica acima identificada, por intermédio do seu representante legal, 

DECLARA que não incorre nas vedações previstas no art.44 da Lei no 13.303/2016, e no art.1º 

do Decreto no 39.860/2019 do Governo do Distrito Federal. 

Esta declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei. 

 

 

                Brasília/DF, ___ de __________ de 2020. 

 

 

_________________________________________________________________________  

[Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da Licitante, com firma(s) reconhecida(s)] 
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MATRIZ DE RISCO 

Item Descrição do Risco Alocação 

Riscos de Natureza Econômica 

1 

Variação das taxas de câmbio e inflação: variação de custos de 

insumos, custos operacionais, de manutenção e investimento, 

inclusive em razão de flutuação cambial. 

Parceiro Privado 

2 

Risco de demanda: a obtenção das RECEITAS PRINCIPAIS e 

das RECEITAS ACESSÓRIAS dar-se-á por conta e risco 

exclusivo da CONCESSIONÁRIA. 

Parceiro Privado 

Riscos de Natureza Técnica ou Operacional 

3 

Responsabilidade pela execução do contrato: assumir integral 

responsabilidade civil e penal pela boa execução e eficiência dos 

serviços realizados, bem como pelos danos decorrentes da 

execução do objeto do contrato de concessão, inclusive quanto a 

terceiros. 

Parceiro Privado 

4 

Acidentes de trabalho e uso de patentes: assumir a integral 

responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execução 

do objeto do contrato, assim como pelo uso indevido de patentes 

e/ou de direitos autorais. 

Parceiro Privado 

5 

Destinação de resíduos: responsabilizar-se pela destinação, 

triagem, transporte, armazenagem, descarte e/ou aproveitamento 

da sucata e dos resíduos originados na concessão, inclusive 

aqueles decorrentes da logística reversa. 

Parceiro Privado 

6 

Acesso a área da concessão: disponibilizar à concessionária, 

desde a data da ordem de início dos serviços, a área objeto da 

concessão, livre e desimpedida, necessária ao desenvolvimento 

adequado do objeto do contrato de a concessão. 

Poder Público 

7 

Contratos existentes: rescindir ou assumir a responsabilidade 

sobre todos os contratos existentes até a data da ordem de início, 

que versem sobre a execução de serviços e a realização de 

obras. 

 

Poder Público 
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 Riscos Temporais  

8 

Atendimento a cronogramas: atraso no cumprimento do 

cronograma e demais prazos estabelecidos no contrato, 

ressalvados os casos em que o atraso decorrer da materialização 

de riscos assumidos pelo poder concedente. 

Parceiro Privado 

9 

Prejuízos a terceiros e riscos ambientais: prejuízos causados a 

terceiros ou ao meio ambiente por culpa da concessionária, de 

seus empregados, prestadores de serviço, terceirizados, 

subcontratados ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica a 

ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas no contrato. 

Parceiro Privado 

10 

Passivos relativos à Concessão: prejuízos causados a terceiros 

ou ao meio ambiente pelos administradores, empregados, 

prepostos, prestadores de serviço. 

Parceiro Privado 

Riscos de Natureza Política e/ou Regulatória 

11 

Modificação de carga tributária: quaisquer tributos ou 

encargos legais criados, alterados ou extintos, incluindo-se o 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, que 

incidam diretamente sobre os serviços prestados pela 

concessionária, e cuja criação, alteração ou extinção ocorra após 

a data de entrega das propostas, com comprovada repercussão 

direta sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

implicarão em reequilíbrio do contrato.  

Risco compartilhado 

entre o Poder 

Público e o Parceiro 

Privado 

12 

Alteração de obrigações: a imposição, pelo Poder Concedente, 

de novas obrigações ou alteração unilateral das obrigações 

originalmente contempladas no contrato. 

Poder Público 

13 

Inadimplementos pelo Poder Público: descumprimento, pelo 

poder concedente, de suas obrigações contratuais ou 

regulamentares.  

Poder Público 

14 

Ocorrência de fatos não imputáveis à Concessionária: 

decisões judiciais ou administrativas que diretamente impactem 

ou onerem, impeçam ou impossibilitem a concessionária de 

prestar integral ou parcialmente os serviços objeto da concessão, 

Poder Público 
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exceto nos casos em que a concessionária houver dado causa à 

situação sobre a qual estiverem fundadas referidas decisões. 

 Risco Específico  

15 

Uso do solo e subsolo: instituição de cobrança pelo uso do solo 

e subsolo municipal para instalação de equipamentos e materiais 

utilizados exclusivamente na prestação dos serviços objeto da 

concessão. 

Poder Público 

Riscos decorrentes de Caso Fortuito, Força Maior ou Atos de Terceiros 

16 

Caso fortuito e força maior: na ocorrência de caso fortuito ou 

força maior, cujas consequências não sejam cobertas por seguro 

disponível no mercado securitário brasileiro e em condições 

comerciais viáveis, as partes acordarão se haverá lugar à 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou à extinção 

da concessão, tendo-se por base as consequências dos eventos 

para a continuidade do objeto do contrato.  

Risco compartilhado 

entre o Poder 

Público e o Parceiro 

Privado 

17 

Atos de Terceiros: perecimento, destruição, roubo, furto, 

vandalismo, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados 

aos bens vinculados à concessão. 

Parceiro Privado 

18 

Riscos Trabalhistas e demais encargos: encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

contrato e as responsabilizações deles decorrentes, incluídas 

aquelas relacionadas às empresas eventualmente subcontratadas 

pela concessionária. 

Parceiro Privado 
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À 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

[nome do órgão] 

[endereço do órgão] 

  

Tendo tomado conhecimento dos termos do EDITAL da LICITAÇÃO, apresentamos nossa 

PROPOSTA COMERCIAL para a construção, revitalização, modernização, manutenção e 

operação do COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE 

VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E 

ÁREAS ADJACENTES, com o objetivo de proporcionar o lazer, o desenvolvimento social, 

cultural e econômico. 

  

1.  VALOR PELA OUTORGA ANUAL 

 

O VALOR FIXO PELA OUTORGA ANUAL é de R$  XXXX (valor por extenso). 

 

 Nos valores indicados nesta proposta estão considerados, além do lucro, todas as despesas 

diretas e indiretas e custos, necessárias à implantação e operação do projeto da concessão, 

tais como, tributos de qualquer natureza, despesas com material, mão de obra, serviços de 

terceiros, encargos sociais e trabalhistas, seguros legal ou contratualmente exigidos, 

despesas administrativas, locação de máquinas e equipamentos ou de imóveis auxiliares à 

obra, consumo de água, energia ou telecomunicações, depreciações e amortizações, multas 

aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos, bem como quaisquer outras 

despesas que possam advir, direta ou indiretamente, do uso do BEM PÚBLICO. 

 Declaramos ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos ora assumidos, e ter 

levado em consideração na formulação desta proposta os riscos previstos na Cláusula 

Vigésima Primeira da minuta de Contrato. 

 Declaramos ter pleno conhecimento de todas as regras relacionadas no Anexo X do Edital 

de Concorrência Pública n.º XXX/2020, em especial à relacionada à fórmula para o 

CÁLCULO PELA OUTORGA VARÍAVEL, À QUAL INCIDIRÁ SOBRE O 

FATURAMENTO BRUTO ANUAL DA OPERAÇÃO OBTIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA. 

 

2. VALIDADE DA PROPOSTA 
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O prazo de validade da presente proposta é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de 

recebimento da mesma e, nesse período, todas as condições serão mantidas. 

 

3. DADOS DA LICITANTE 

Razão Social: ___ 

Endereço: ___ 

CNPJ: ___ 

Telefone: ___ 

E-mail: ___ 

  

Brasília/DF, ____ de ____________ de 2020. 

 

 

______________________________________________________________ 

[Assinatura do(s) representante(s) legal(is) com firma(s) reconhecida(s)] 
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1 MODELO DE NEGÓCIO REFERENCIAL 

1.1. Introdução ao Estudo de Viabilidade Econômico-Financeiro 

O modelo financeiro apresenta de forma hipotética, os aspectos econômicos e financeiros do 

Projeto COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, 

GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS 

ADJACENTES, que engloba as etapas de implementação e operação para concessão de 30 anos. 

Contudo, as despesas e receitas operacionais se constituem em meras hipóteses e não servirão para 

balizar eventuais pedidos de reajuste ou reequilíbrio do contrato.  

Competirá à concessionária realizar seu próprio orçamento para estimar suas expectativas de 

despesas e receitas no presente projeto.  

A estrutura implantada será a estabelecida no ANEXO I - ÁREA OBJETO DA CONCESSÃO, 

DESENHOS TÉCNICOS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA e ANEXO III deste EDITAL, 

contemplando todas as obras e os serviços previstos no projeto, bem como a operação e 

manutenção do COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE 

VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E 

ÁREAS ADJACENTES, conforme padrões e normas técnicas em vigor.  

1.2. Metodologia Aplicada para Análise da Viabilidade Econômica 

A metodologia aplicada para a análise de viabilidade é o fluxo de caixa descontado em moeda 

constante. Método que avalia a riqueza econômica de uma empresa dimensionada pelos benefícios 

de caixa (outflow e inflow) a serem agregados no futuro e descontados por uma taxa de atratividade 

que reflete o custo de oportunidade dos provedores de capital. 

 Fluxo de Caixa: é a somatória dos montantes outflow e inflow durante um período de tempo. 

 Outflow: todas as saídas de caixa como despesas, custos e investimentos. 

 Inflow: são todas as entradas positivas no caixa, podendo ser receitas diretas e/ou indiretas. 

 PayBack (Prazo de Retorno): tempo necessário para recuperar o investimento do fluxo de caixa 

do projeto. De forma simplificada é a fase negativa do fluxo de caixa do projeto. 
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 TIR (Taxa Interna de Retorno): é a taxa de retorno do investimento, ou seja, a taxa de desconto 

que torna o Valor Presente Líquido (VPL) do projeto igual a zero. 

 

 

 

 VPL (Valor Presente Líquido): representa o valor do projeto na data zero. Seu cálculo 

considera os investimentos iniciais, entradas e saídas futuras de caixas descontadas a TMA 

(Taxa Mínima Atrativa) trazendo o conceito de valor do dinheiro no tempo. 

 TMA: aferida ao projeto 10,5% aa 

 

 MEC (Máxima Exposição de Capital): montante de maior valor negativo no fluxo de caixa. O 

que representa a máximo de investimento no projeto, ocorrendo normalmente nos primeiros 

anos. 

1.3 Premissas de Cálculos 

1.3.1 Premissas de Investimentos 

Os investimentos previstos conforme estudo técnico apresentado no ANEXO I - ÁREA OBJETO 

DA CONCESSÃO, DESENHOS TÉCNICOS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA, deste edital 

é composto por dois Capex: Obras de Civis e Infraestrutura e Investimentos de Implantação.  

Os investimentos ocorrem 24,83% no primeiro ano, 46,26% no segundo ano e 28,91% no terceiro 

ano.  

No 1º ano estão previstos investimentos da ordem de R$ 6.827.807,16, correspondentes a:  

- Elaboração do projeto executivo das áreas social e esportiva do Clube Vizinhança, a obtenção da 

aprovação do projeto e obtenção das licenças necessária a implantação das obras junto aos órgãos 

competentes do GDF; 

- Análise e readequação, caso seja necessário, do projeto de reforma do Estádio Antônio Filho 

elaborado pela NOVACAP e início das obras no segundo semestre; 
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- Análise e readequação, caso seja necessário, do projeto de reforma do imóvel para abrigar a o 

novo Centro de Convivência do Idoso – CCI, elaborado pela Administração Regional do Guará e 

conclusão das obras; e  

- Projeto executivo das pistas de skate e bicicross e conclusão das obras. 

No 2º ano estão contemplados o início das obras de implantação das áreas social e esportiva do 

Clube Vizinhança e conclusão das obras de reforma do Estádio Antônio Otoni Filho com 

investimentos da ordem de R$ 12.718.789,57. 

No 3º ano serão investidos R$ 7.949.243,48 para conclusão das obras das áreas social e esportiva 

do Clube Vizinhança. 

Toda a necessidade de recursos para realização do investimento previsto no projeto será 

exclusivamente advinda de recursos privados da futura Concessionária. 

1.3.2 Premissas de Receitas 

As entradas financeiras do projeto são compostas por dez frentes, são estas: contribuição mensal 

do associado, atividades esportivas realizadas no Clube Vizinhança, locação de área para 

restaurante, locação de área para academia, locação de áreas para lanchonetes / bares, locação de 

áreas para lojas comerciais, locação de áreas para eventos esportivos / shows / entretenimento, 

locação do Estádio Antônio Otoni, prestação de serviços para eventos, publicidade e 

merchandising.  

Todas as entradas respeitam o calendário de início das atividades a partir do ano 4 (quatro) da 

concessão. 

Contribuição Mensal do Associado: a estrutura prevista para o Clube Vizinhança comporta até 

4.500 (quatro mil e quinhentos) sócios contribuintes. No estudo foi adotado uma posição 

conservadora considerando 3.800 (três mil e oitocentos) sócios contribuintes. 

Atividades Esportivas do Clube Vizinhança: aulas, cursos e outras atividades que profissionais 

da área poderão utilizar as instalações do Clube. Cota parte da remuneração desses profissionais 

será destinada ao Clube. 

Locação de área para Restaurante: área na sede social do Clube para um restaurante de porte 

atendendo ao associado e o público em geral.  
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Locação de área para Academia: área na sede social do Clube para uma Academia de porte 

atendendo ao associado e o público em geral. 

Locação de áreas para Lanchonetes e Bares: o Clube terá 5 (cinco) áreas para exploração de 

lanchonete/bar estrategicamente locadas na parte esportiva e social. 

Locação de Lojas Comerciais: localizadas na sede social duas áreas para exploração de vestuário 

e saúde.  

Locação de espaços para eventos Esportivos/Shows/Entretenimento: os espaços disponíveis 

para essas atividades são: Teatro de Arena, o Ginásio de Esportes, que estará preparado para 

qualquer modalidade esportiva realizada em ginásio e o Estádio Antônio Otoni Filho. 

Locação do Estádio Antônio Otoni Filho: futebol e outras modalidades de esporte que possam 

utilizar a estrutura a ser remodelada. 

Locação de espaços para Publicidade e Merchandising: toda a área do COMPLEXO 

ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE 

ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES poderão ser 

exploradas com essa finalidade.  

1.3.3. Projeção de Receitas Brutas 

Com base nas premissas elencadas no subitem anterior, foram projetadas as receitas brutas a serem 

auferidas na concessão do Clube Vizinhança, Ginásio de Esportes, Estádio Antônio Otoni Filho e 

Áreas Adjacentes. O quadro a seguir apresenta os números relativos aos anos 04, 05, 10, 20 e 30 

da concessão. 

Ano 04 Ano 05 Ano 10 Ano 20 Ano 30 

5.287.200,00 7.504800,00 9.760.800,00 10.000.800,00 10.000.800,00 

Data base: março/2017 

1.3.4 Premissas de Despesas Operacionais 

As despesas relacionadas ao Clube Vizinhança, Ginásio de Esportes, Estádio Antônio Otoni Filho 

é Áreas Adjacentes são compostas por cinco frentes: despesas com folha, despesas fixas, despesas 

variáveis, manutenção e outorga.  
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Despesas com folha: para o adequado funcionamento do COMPLEXO ESPORTIVO E DE 

LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO 

ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES consideramos uma equipe de trinta e 

três funcionários a partir do quarto ano, assim composta: quatro administrativos; dois analistas do 

financeiro/fiscal, um analista de TI (Tecnologia da Informação), um gerente de manutenção, um  

gerente geral, quatro auxiliares de limpeza; quatro porteiros; três seguranças; três recepcionistas; 

cinco auxiliares de serviços gerais e  manutenção; duas secretarias (Secretaria Esportiva); dois 

salva vidas; e um recepcionista de piscina. Os salários foram baseados na média praticada pelo 

mercado em pesquisas liberadas pelas grandes agências de recrutamento e seleção e revistas 

especializadas. Os cálculos dos Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra foram retirados 

de documento publicado pela SINAPI1, referentes a mão de obra mensalista. 

Durante o período de implantação do projeto nos três primeiros anos consideramos uma equipe de 

5 funcionários assim composta: dois administrativos; um analista do financeiro/fiscal, um analista 

de TI (Tecnologia da Informação) e um gerente geral. 

Despesas fixas (Ano 4 ao ano 30): são os gastos realizados independentemente ao volume de 

serviço prestado, são estes: água, luz, telefone/TV/internet, honorários contábeis, honorários 

advocatícios, seguros da edificação, material de limpeza, material de escritório, despesas de 

marketing, material de uso e consumo, gastos com veículos, gastos com o ambulatório (materiais 

e serviços médicos), serviço de terceiros, sistemas de TI, taxas e cartórios, gastos eventuais extras, 

gastos indiretos com funcionários (referente a cursos, alimentação adicional e outros), despesas 

bancárias, manutenção mensal geral do Clube, Ginásio e Estádio. 

                                                           
1 SINAPI: metodologias e conceitos: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil, 
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                                     Data base: março/2017 

Obs: Na modelagem financeira não foram contabilizados gastos com as despesas referentes 

ao IPTU/TLP.  

Despesas Fixas (Ano 1 ao Ano 3): são gastos realizados pela Concessionária durante a 

implantação do projeto estimado em R$ 4.700,00/mês, conforme apresentado no fluxo de caixa.   

Despesas variáveis: são os gastos diretamente relacionados a volumetria da locação do estádio e 

das demais áreas do complexo para eventos esportivos/shows/entretenimento. Essas despesas 

variáveis contemplam a manutenção prévia e pós do espaço assim como limpeza e segurança do 

local, sendo alocado um valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por evento considerando mão 

de obra e material de limpeza.  

Manutenções programadas: foram consideradas as seguintes manutenções programadas em 

períodos específicos para atender as especificações de conservação, modernização, reposição e 

vida útil dos equipamentos, visando manter a contínua modernidade do Centro Administrativo 

Despesas Fixas Valor Mensal

Água 35.000,00

Luz 35.000,00

Telefone / Internet / TV a cabo 2.000,00

Honorários Contábeis 4.500,00

Honorários Advocatícios 1.000,00

Seguro Edificação 2.000,00

Manutenção (Estádio) 13.000,00

Manutenção (Clube e Ginásio) 10.000,00

Material de Limpeza 7.000,00

Material de Escritório 2.500,00

Marketing 2.500,00

Gastos Indiretos c/ Funcionários 1.000,00

Material de uso e consumo 1.000,00

Gastos com veículos 1.500,00

Gastos Eventuais / Extras 3.500,00

Ser. Terceiros 12.000,00

Taxa e Cartório 500,00

TI/sistemas 10.000,00

Material e Serv. Médicos 7.000,00

IPTU 0,00

Total 151.000,00

Despesas Financeiras - Fixas Valor Mensal

Despesas Bancárias 8.500,00

Total 8.500,00
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Vivencial e Esportivo do CAVE - COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - 

CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO 

E ÁREAS ADJACENTES. 

 Troca e reposição de equipamentos geral do complexo: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 

no sexto, nono, décimo segundo, décimo quinto, décimo oitavo, vigésimo primeiro ano, 

vigésimo quarto e vigésimo sétimo; 

 Troca de computadores, Mobiliário Administrativo, Armários, Ferramentas e outros:        

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no quinto, décimo, décimo quinto, vigésimo e vigésimo 

quinto ano; 

 Manutenção, conservação e modernização do estádio: R$ 110.000,00 (cento e dez mil 

reais) no sexto, nono, décimo segundo, décimo quinto, décimo oitavo e vigésimo primeiro, 

vigésimo quarto e vigésimo sétimo; 

 Manutenção, conservação e modernização da área social e esportiva: R$ 90.000,00 

(noventa mil reais) no sexto, nono, décimo segundo, décimo quinto, décimo oitavo e 

vigésimo primeiro e vigésimo sexto;  

 Troca de lâmpadas do placar eletrônico do ginásio de esportes: R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais) no quinto e vigésimo ano; 

 Troca do placar eletrônico do Estádio: R$ 100.000,00 (cem mil reais) no décimo segundo 

ano e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no vigésimo quarto ano. 

Outorga: considerado e projetado no fluxo de caixa uma outorga fixa anual de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) e uma outorga variável de 1% (um) sobre a receita bruta, representando um 

valor médio anual, a partir do quarto ano de concessão, de R$ 95.730,67 (noventa e cinco mil, 

setecentos e trinta reais e sessenta e sete centavos) a serem pagos pelo CONCESSIONÁRIO ao 

PODER CONCEDENTE para exploração da área pelo período de trinta anos. 

1.3.5 Premissas de Tributos 

Conforme legislação tributária todo ano a empresa pode optar pelo o regime tributário, sendo 

considerado no fluxo as opções de Lucro Real e Lucro Presumido, conforme suas vantagens. 

Lucro Presumido: 

Alíquota de ISS de 5%, conforme legislação, incidente sobre a receita bruta.  
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Alíquotas de PIS e COFINS, 0,65%, e 3,00%, respectivamente, conforme legislação, incidentes 

sobre a receita bruta. 

Alíquotas de Imposto de Renda e Contribuição Social é de 15% e 9%, respectivamente, sobre a 

base presumida. A base presumida para CLSS é de 12% e de IR ficam em 16% e 32%, conforme 

espécies de atividades, conforme a lei. Para valores da base tributária superior a R$ 240.000 é 

incidente uma alíquota de 10% de IR sobre o adicional. 

 

Lucro Real: 

Alíquota de ISS de 5%, conforme legislação, incidente sobre a receita bruta.  

Alíquotas de PIS e COFINS, 1,65%, e 7.60%, respectivamente, conforme legislação, incidentes a 

base tributária (forma simplificada é a receita bruta deduzida as despesas sobre as quais já há 

incidência desses tributos). 

Alíquotas de Imposto de Renda e Contribuição Social é de 15% e 9%, respectivamente, sobre a 

base do Lucro antes do Imposto de Renda (LAIR), considerando eventual compensação de 

prejuízo tributário anterior. Para valores da base tributária superior a R$ 240.000 é incidente uma 

alíquota de 10% de IR sobre o adicional. 

 

1.3.6 Premissas de Depreciação e Amortização 

Os valores do CAPEX são amortizados em período contratual. 

1.3.7 Premissas de Depreciação e Amortização 

Os valores do CAPEX são amortizados em período contratual. 

2.0 ANALISE 

Para avaliação da viabilidade econômico-financeira do projeto e principalmente o interesse do 

setor privado nessa parceria foi considerado como a taxa de desconto (Taxa Mínima de 

Atratividade - TMA) o valor 10,5% aa. Sem dúvida alguma adequado para esse tipo de projeto, 

porte e risco, em especial no segmento de esportivo e recreativo, considerando ainda a atual 

situação e perspectiva da taxa de juros no Brasil. 

Foi considerada para avaliação do projeto uma projeção de fluxo de caixa para 30 anos de 

concessão.  
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Nestas condições o parceiro privado realizará um investimento na ordem de R$ 27,5 (vinte e sete 

milhões e quinhentos mil de reais) e, conforme o fluxo de caixa projetado para 30 anos, levará 11 

anos para recuperar o capital investido. 

Quadro 2.1 - Resultados Econômico-financeiros do Projeto 

Análise Concessão de 30 anos Valor Unidade 

VPL 123.750,39 R$ 

TIR 10,59% % aa 

MEC (Máxima Exposição de Capital) 29.365.082,00 R$ 

PayBack 11 Anos 

EBITDA 53,3% % 

TMA 10,54% % aa 

 

No quadro acima apresentamos os principais conceitos para avaliação da viabilidade econômico-

financeira do projeto. Para que o empreendimento seja viável financeiramente o Valor Presente 

Líquido (VPL) deve ser positivo e apresentar uma Taxa Interna de Retorno (TIR) acima da Taxa 

Mínima de Atratividade (TMA). Utilizando esse conceito verificamos que o projeto no período de 

concessão de 30 anos se torna viável.  
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3.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Está disponível no site da Secretaria de Estado de Projetos Especiais - SEPE (www.sepe.df.gov.br) 

o Caderno 2 - Modelo Econômico-Financeiro - Revisão 2 (janeiro/2020), elaborado pelo 

Consórcio Novo Cave, composto pelas empresas Prospecta Engenharia Ltda e AV Comunicação 

e Marketing Ltda, no âmbito da PMI 004/2016, contendo a metodologia aplicada no 

desenvolvimento dos estudos de Modelagem Econômico-Financeiro e as premissas de cálculo 

referentes aos investimentos, receitas, despesas operacionais, tributos, depreciação e amortização.  

O Anexo I parte integrante do Caderno 2 apresenta em Excel a Planilha do Fluxo de Caixa. 

 

 

 

http://www.sepe.df.gov.br/
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 O SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO (SMD) é uma metodologia 

utilizada para aferir o desempenho da CONCESSIONÁRIA ao longo do período da 

CONCESSÃO e incentivar a CONCESSIONÁRIA a manter e operar o CLUBE 

VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E 

ÁREAS ADJACENTES em altos níveis de qualidade e eficiência. A partir de sua aplicação, 

serão mensurados critérios de eficiência, disponibilidade, conformidade e satisfação do 

usuário, de forma a gerar um ÍNDICE DE DESEMPENHO (d), o qual comporá o VALOR 

PELA OUTORGA ao PODER CONCEDENTE pela CONCESSIONÁRIA, conforme as 

disposições deste ANEXO. 

CAPÍTULO 2 – MENSURAÇÃO 

2.1 O SMD está estruturado a partir das seguintes avaliações independentes: 

2.1.1 Avaliação do Poder Concedente (APC), composta por Indicadores de 

Conformidade (IC) e Indicadores de Disponibilidade (ID);  

2.1.2 Avaliação de Satisfação do Usuário (ASU), realizada pela própria 

CONCESSIONÁRIA por meio de Instituto de Pesquisa Independente, com supervisão 

do PODER CONCEDENTE.  

2.2 A fiscalização e mensuração deste SMD será iniciada no momento da assinatura do 

CONTRATO, sendo que os pontos que forem aferidos só serão computados a partir da data 

de emissão da ORDEM DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO.  

2.2.1 Antes da referida data, a mensuração será feita com finalidade instrutiva. 

CAPÍTULO 3 – AVALIAÇÃO DO PODER CONCEDENTE (APC) 

SEÇÃO 1 - CÁLCULO DA APC 

3.1 A Avaliação do Poder Concedente (APC) será calculada após a compilação do 

Indicador de Conformidade (IC) e do Indicador de Disponibilidade (ID), por meio da fórmula 

abaixo: 

Se ∑(IC, ID) ≤ 200, APC = 1,0 

 

Se ∑(IC, ID) > 200, 𝐴𝑃𝐶 = 1,0 + ( ∑(IC, ID) ×  𝑓) 

Em que: 

 

∑(IC, ID) = Somatório dos índices IC e ID 

APC = Avaliação do PODER CONCEDENTE 

𝑓 = Fator de ajuste do APC, com valor igual a  
1

500
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3.2 De acordo com essa fórmula, a CONCESSIONÁRIA possui o benefício de 200 pontos 

de tolerância. 

SEÇÃO 2 - INDICADORES DE CONFORMIDADE 

3.3 Os Indicadores de Conformidade referem-se à entrega de documentos e relatórios pela 

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE dentro dos prazos previstos na Tabela 

1.  

3.3.1 A fiscalização destes indicadores busca garantir o cumprimento de obrigações 

assumidas pela CONCESSIONÁRIA mediante a entrega de documentos e relatórios. 

3.4 Os objetos (relatórios) de avaliação deverão ser entregues em formato físico e digital, 

sendo que planilhas deverão estar em formato aberto e conter memórias de cálculo.  

3.4.1 A entrega física deverá ser realizada na SEDE DA ADMINISTRAÇÃO 

REGIONAL DO GUARÁ. 

3.5 Serão pontuados os itens que não tiverem os respectivos objetos de avaliação entregues 

dentro do prazo ou aqueles que contiverem informações fora de conformidade, de acordo com 

o disposto na Tabela 1 - Indicadores de Conformidade. 

3.5.1 Quando da análise dos indicadores, o PODER CONCEDENTE irá notificar a 

CONCESSIONÁRIA caso identifique itens com informações incorretas ou 

incompletas. Essa terá, após notificação, prazo de 20 dias para adequar as informações. 

Caso contrário, o item será pontuado como “Não cumprimento”.  

3.6 Ao final de cada exercício anual será compilado o total de pontos aferidos, de forma a 

compor o Índice de Conformidade (IC). 

Tabela 1 - Indicadores de Conformidade 

Item Periodicidade Descrição 
Mês(es) de 

Aferição(es)  

Pontuação 

pelo não 

cumprimento 

Relatório 

econômico-

financeiro  

Anual 

Relatório contendo: 

 Balanço Patrimonial 

 Demonstração do 

Resultado do 

Exercício - DRE 

 Fluxo de Caixa 

mensal do exercício 

 Ocorrência de fatos 

relevantes 

abril 200 
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Relatório de 

Auditoria 

Independente 

Anual 

Demonstrações 

financeiras, auditadas 

por empresa de auditoria 

independente, 

observando as normas 

previstas nas Leis 

Brasileiras 

março 100 

Relatório de 

transações 

econômicas  

Semestral 

Relatório contendo:  

 Transações entre a 

CONCESSIONÁRIA 

e as suas PARTES 

RELACIONADAS 

 Pagamentos feitos 

pela 

CONCESSIONÁRIA 

a terceiros por ela 

contratados 

 Receitas arrecadadas 

separadas por tipo 

 Depreciação e 

amortização dos 

ativos da 

CONCESSIONÁRIA 

e dos BENS 

REVERSÍVEIS; 

 Provisão para 

contingências (cíveis, 

trabalhistas, fiscais, 

ambientais ou 

administrativas) 

janeiro e 

agosto 
200 

Relatório de 

atividades  
Semestral 

Relatório contendo:  

 Registro de 

Reclamações e 

Ocorrências 

(detalhamento de 

informações sobre 

reclamações e 

devidas soluções 

tomadas, ocorrências 

extraordinárias ou em 

desconformidade 

com a operação 

abril 

outubro 
50 
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adequada do CLUBE 

VIZINHANÇA, 

GINÁSIO DE 

ESPORTES, 

ESTÁDIO 

ANTÔNIO OTONI 

FILHO E ÁREAS 

ADJACENTES, 

eventual 

descumprimento de 

norma legal e/ou 

regulamentar) 

Relatório 

referente ao 

ativo 

permanente  

Anual 
Relatório atualizado 

relativo aos BENS 

REVERSÍVEIS 

abril 50 

Plano de 

manutenção 
Anual 

Plano de manutenção 

atualizado, conforme 

detalhamento constante 

no CONTRATO  

dezembro 50 

Plano de 

operação 
Anual 

Plano de operação 

atualizado, conforme 

detalhamento constante 

do CONTRATO 

dezembro 100 

Certificado de 

Controle de 

Pragas 

Anual 

Certificado de controle 

de pragas e vetores 

urbanos dentro da 

validade emitido por 

empresa certificada pela 

Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - 

ANVISA  

abril 50 

Relatório de 

Contrapartida 

Social  

Anual 

Informações sobre o 

Plano de Execução de 

Contrapartida Social, 

conforme subitem 7.1 do 

CADERNO DE 

ENCARGOS 

 

Janeiro 

 

100 

 



  

 
 

 

 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.  

5 
 

SEÇÃO 3 - INDICADORES DE DISPONIBILIDADE  

3.7 Os Indicadores de Disponibilidade referem-se aos itens que medem o desempenho da 

CONCESSIONÁRIA no exercício de suas obrigações relativas à manutenção e conservação 

do CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI 

FILHO E ÁREAS ADJACENTES. 

3.8 Para fiscalização dos indicadores dispostos na Tabela 2 - Indicadores de 

Disponibilidade, o PODER CONCEDENTE fará entre 2 (duas) a 4 (quatro) vistorias anuais, 

respeitando o mínimo de 1 (uma) por quadrimestre, nas quais fará a aferição dos pontos.  

3.8.1 As vistorias serão realizadas sem aviso prévio, podendo ocorrer inclusive 

durante a realização de eventos.  

3.8.2 A CONCESSIONÁRIA deverá conferir livre acesso aos fiscais do PODER 

CONCEDENTE ou de terceiros por ele contratados, devidamente identificados, e 

disponibilizar as informações necessárias para tais vistorias e verificações, sendo a ela 

facultado, em qualquer caso, o acompanhamento das inspeções in loco. 

3.8.3 Após cada vistoria será elaborado pelo PODER CONCEDENTE um relatório, 

que deverá ser enviado à CONCESSIONÁRIA e assinado por ambos, 

CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE.  

3.9 Para a composição anual do Índice de Disponibilidade (ID), será realizada a soma das 

médias de cada indicador, sendo que cada média será calculada pela divisão entre o total de 

pontos aferidos por vistoria e o número de vistorias realizadas. 

3.10 Os Indicadores de Disponibilidade (Tabela 3) incidem nos equipamentos do CLUBE 

VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E 

ÁREAS ADJACENTES conforme disposto na Tabela 2 abaixo. 

Tabela 2 -  Equipamentos do Clube Vizinhança, Ginásio de Esportes, Estádio Antônio 

Otoni Filho e Áreas Adjacentes 

Categoria 

 

Equipamento 

 

Quantidade total 

de recintos 

Quantidade mínima de 

recintos a ser 

verificada por vistoria 

1 
Estádio Antônio 

Otoni Filho 

Campo de Futebol 

1 1 

1 

Estádio Antônio 

Otoni Filho 

Arquibancadas; 

Tribuna de 

Imprensa; Vestiários 

e Administração; 

Bilheteria. 

82 40 
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2 

Ginásio de 

Esportes 

Quadra 

Poliesportiva; 

Arquibancada; 

Vestiários; 

Sanitários; Bar; 

Posto Médico; Sala 

de Árbitros; 

Depósitos; Sala de 

Elétrica e Sala de 

Telefonia. 

17 17 

3 

Clube Vizinhança - 

Área Social 

Edifício Sede; 

Secretaria; Edifício 

de Apoio; Bares; 

Churrasqueiras; 

Piscinas; Playground 

Infantil. 

60 30 

3 

Clube Vizinhança - 

Área Esportiva 

Quadras 

Poliesportivas; 

Quadras de Tênis; 

Quadras de 

Futevôlei; Campo de 

Futebol; Edifício 

Multiuso; Bloco de 

Serviços; Quiosques; 

Área de 

Estacionamento. 

39 20 

3 

Clube Vizinhança - 

Teatro de Arena 

Arquibancada; 

Sanitários e Controle 

de Acesso. 

6 6 
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Tabela 3 - Indicadores de Disponibilidade 

 

Indicador Critério 
Categoria do 

Equipamento 

Pontuação/unidade de 

medida 

Falhas de 

Manutenção do 

Campo de Futebol 

SIM ou Não 1 

50 pontos quando o 

equipamento apresente 

impedimento de 

utilização 

Falhas no Sistema 

de Iluminação do 

Campo de Futebol 

Poste de iluminação com 

refletor danificado ou 

queimado         

1 

50 pontos por poste com 

refletor danificado ou 

queimado. 

Falhas de 

Manutenção da 

Quadra do Ginásio 

de Esportes 

Pintura de marcação 

deficiente; Equipamentos 

como traves (futsal) e 

tabelas e cestas (basquete), 

postes e rede (vôlei) 

danificados e placar 

eletrônico danificado ou 

queimado 

2 

10 pontos pelo placar 

eletrônico danificado ou 

queimado 

5 pontos por 

equipamento danificado 

5 pontos por deficiência 

da pintura de marcação 

Falhas de 

Manutenção na 

Iluminação 

interna 

Ponto de luz (lâmpada, 

refletor ou outro) 

danificado ou queimado 

1, 2 e 3  

5 pontos por ponto 

danificado ou 

queimado. 

Falhas de 

Manutenção das 

instalações 

elétricas 

Tomadas danificadas ou 

queimadas 
1, 2 e 3  

10 pontos por ponto 

danificado ou queimado 

no equipamento. 

Falhas de 

manutenção da 

iluminação 

Externa 

Poste de iluminação com 

luminária danificada ou 

queimada         

2  

10 pontos por ponto 

danificado ou 

queimado. 

Falhas na 

Infraestrutura e 

acabamentos 

 

Sim ou Não 1, 2 e 3 

5 pontos por dano em 

revestimentos, paredes e 

tetos externos ou 

internos; 5 pontos por 

dano no piso; 10 pontos 

por danos nas estruturas 

metálicas. 

Falhas e /ou danos 

no Sistema de 

Sonorização 

 

Sim ou Não 1, 2 e 3 
10 pontos por ponto 

inoperante 

Vidros Trincados e 

Quebrados 
Sim ou Não 1, 2 e 3 

5 pontos por vidro 

danificado ou 

interditado 

Deficiência no 

Sistema de 

Vigilância 

Eletrônica 

 

Sim ou Não 
1, 2 e 3 

10 pontos por item 

indisponível 
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Falhas na 

manutenção das 

Áreas Frias 

(Banheiros, 

Vestiários e 

Cozinhas) 

Estrutura (bancada, porta, 

divisórias), equipamentos 

(sanitário, mictório, 

chuveiro, torneira, pia ou 

lavatório) ou objetos de 

apoio (papeleiras, 

saboneteiras) danificados, 

interditados ou fora de 

funcionamento 

1, 2 e 3  
5 pontos por item 

identificado 

Falhas de 

Manutenção dos 

Equipamentos das 

Piscinas 

Sim ou Não 3 

50 pontos quando o 

equipamento apresente 

impedimento de 

utilização 

Falhas na 

manutenção das 

Quadras 

Poliesportivas, 

Quadras de Tênis, 

Quadras de 

Futevôlei e Campo 

de Futebol 

Pintura de marcação 

deficiente, alambrado 

danificado; Piso das 

quadras poliesportivas, 

quadras de tênis e do 

campo de futebol 

danificado, equipamentos 

como traves (futsal e 

futebol) e tabelas e cestas 

(basquete), postes e redes 

(vôlei e futevôlei) 

danificados, 

3 

5 pontos por 

equipamento com 

deficiência da pintura de 

marcação; 

10 pontos por 

equipamento por com 

piso danificado; 

10 pontos por 

equipamento com 

alambrado danificado 

Falhas de 

manutenção dos 

assentos das 

arquibancadas do 

da Tribuna do 

Estádio 

Assentos danificados 1 

5 pontos quando o 

equipamento apresente 

impedimento de 

utilização 

Falha na 

Manutenção do 

Pavimento e da 

Pintura das Faixas 

dos 

Estacionamentos 

Sim ou Não 2 

5 pontos por deficiência 

da pintura das faixas de 

estacionamento e10 

pontos por dano no 

pavimento asfáltico. 

CAPÍTULO 4 – AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ASU) 

4.1 A Avaliação de Satisfação do Usuário (ASU) será realizada por empresa de pesquisas 

especializada e independente contratada pela CONCESSIONÁRIA nos termos do ANEXO II 

– MINUTA DE CONTRATO.  

4.2 Por meio de metodologia, estruturada serão mensuradas as avaliações dos clientes 

(pessoa física ou jurídica) que tenham relação contratual com a CONCESSIONÁRIA e do 

público em geral (consumidor final dos serviços e eventos proporcionados direta ou 
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indiretamente pela CONCESSIONÁRIA do CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE 

ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES. 

4.2.1 Para o caso em que o cliente promotor de evento seja do mesmo grupo 

econômico da CONCESSIONÁRIA, as notas por ele atribuídas nas pesquisas não 

comporão o cálculo da ASU. 

4.2.2 A metodologia das pesquisas, a ser elaborada pela empresa contratada, deverá 

considerar os seguintes parâmetros: 

4.2.2.1 Margem de erro de 5%; 

4.2.2.2 Intervalo de confiança de 95%;  

4.2.2.3 Amostra representativa quanto aos diferentes tipos de eventos e 

sazonalidades estatisticamente significativas, assim como os tipos de 

prestadores de serviço; e 

4.2.2.4 Questionários que incluam minimamente os itens: acesso, limpeza e 

conservação, visibilidade, conforto, atendimento, segurança e iluminação, 

sendo que cada um deverá ser avaliado por meio de uma escala de 0 (zero) a 10 

(dez). 

4.2.3 A metodologia e o respectivo formulário com as perguntas deverão ser 

previamente submetido ao PODER CONCEDENTE para aprovação.  

4.3 O relatório com a compilação das notas deverá ser enviado semestralmente ao PODER 

CONCEDENTE, seguindo os prazos 10 de abril e 10 de outubro, a partir da emissão da 

ORDEM DE SERVIÇO.   

4.4 A cada item deverá ser atribuída uma nota média, sendo que para o relatório deverá ser 

calculada uma nota média geral de todas as avaliações, a qual irá também de 0 (zero) a 10 (dez). 

Para a conversão desta média geral de itens no valor final da Avaliação de Satisfação do 

Usuário (ASU), será utilizada a fórmula abaixo: 

ASU = 1,2 − (Ν ×  0,035) 

Em que: 

ASU = Avaliação de Satisfação do Usuário, sendo que 0,85 ≤ ASU ≤ 1,2 

Ν = Nota Média Geral dos Itens Avaliados 

4.5 Em caso de entrega intempestiva, com inconformidades ou em caso de não entrega do 

relatório, a pontuação atribuída à Nota Média Geral dos Itens Avaliados será igual a 0 (zero), 

de forma que o valor da Avaliação de Satisfação do Usuário (ASU) será igual a 1,2. 

CAPÍTULO 5 – PROCEDIMENTO PARA CÁLCULO DO ÍNDICE DE 

DESEMPENHO (𝒅) 

5.1 Para cálculo do Índice de Desempenho (𝑑), será utilizada a fórmula abaixo: 
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𝑑 = APC ×  ASU 

Em que: 

𝑑 = Índice de Desempenho  

APC = Avaliação do Poder Concedente 

ASU = Avaliação de Satisfação do Usuário 

5.2 O cálculo do Índice de Desempenho será feito pelo PODER CONCEDENTE até o 

décimo dia do mês de maio de cada exercício, observando-se, ainda, o disposto a seguir:  

5.3 Comporão o Índice de Desempenho (d) os resultados obtidos nos Indicadores de 

Conformidade (IC), Indicadores de Disponibilidade (ID) e a Avaliação de Satisfação do 

Usuário (ASU) no exercício imediatamente anterior ao do cálculo a que se refere o item 5.2. 

5.4 Após a emissão do Termo de Aceitação Definitiva das Obras, conforme ANEXO III – 

CADERNO DE ENCARGOS, assinado entre as PARTES, o PODER CONCEDENTE terá 

45 (quarenta e cinco) dias para, se necessário, rever o SMD, com o objetivo de adaptá-lo as 

mudanças tecnológicas, estruturais ou outras decorrentes da reforma, caso necessário.  

CAPÍTULO 6 – CONSEQUÊNCIAS EM CASO DE DESEMPENHO 

EXCESSIVAMENTE BAIXO 

6.1 O desempenho excessivamente baixo da CONCESSIONÁRIA no cumprimento dos 

Indicadores de Conformidade e Disponibilidade – ou seja, a obtenção de pontuação 

excessivamente alta (d), nos termos do disposto nas seções 2 e 3 do Capítulo 3 – deste ANEXO, 

por pelo menos 3 (anos) anos ininterruptos ou 6(seis) anos intercalados, poderá ensejar na 

INTERVENÇÃO por parte do PODER CONCEDENTE na CONCESSIONÁRIA.  

6.2 Será considerada pontuação excessivamente baixa aquela que for superior a: 

6.2.1 Verificação de 1.200 pontos ou mais nos Indicadores de Disponibilidade; 

6.2.2 Verificação de 500 pontos ou mais nos Indicadores de Conformidade. 

6.3  Finda a INTERVENÇÃO e sanada as irregularidades o PODER CONCEDENTE 

poderá devolver a CONCESSÃO à CONCESSIONÁRIA ou ainda identificada a 

incapacidade da CONCESSIONÁRIA em operar o CONTRATO DE CONCESSÃO poderá 

o PODER CONCEDENTE decretar a CADUCIDADE da CONCESSÃO conforme a 

legislação em vigor. 

CAPÍTULO 7 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

7.1 Na ocorrência de eventos de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR que danifiquem 

o CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI 

FILHO E ÁREAS ADJACENTES total ou parcialmente, não será realizada a AVALIAÇÃO 

DE DISPONIBILIDADE nas áreas ou setores afetados, enquanto esses ficarem inoperantes. 
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7.2 As demais avaliações ficam mantidas, salvo se, após o evento de CASO FORTUITO 

ou FORÇA MAIOR, mais de 70% (setenta por cento) dá área do CLUBE VIZINHANÇA, 

GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS 

ADJACENTES restar inoperável, caso em que a aplicação do SMD ficará suspensa até que 

pelo menos 30% (trinta por cento) dessa esteja em condições de OPERAÇÃO. 

7.2.1 O PODER CONCEDENTE ajustará os parâmetros e fórmulas do SMD para 

adequá-los às condições do CLUBE VIZINHANÇA, GINÁSIO DE ESPORTES, 

ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS ADJACENTES. 
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MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA 

 

1.  DO CÁLCULO DO VALOR PELA OUTORGA 

1.1.  Pela execução do objeto do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA pagará ao PODER 

CONCEDENTE, durante o período de vigência da CONCESSÃO, um montante pela 

OUTORGA, que será calculado a partir da seguinte equação:       

    VOUT= Vf + r x d x R  

Em que: 

VOUT = VALOR PELA OUTORGA, sendo que: 

Vf = VALOR FIXO PELA OUTORGA ANUAL: valor indicado em sua 

PROPOSTA COMERCIAL, caso não haja lances, e/ou na ata da sessão de coleta 

dos lances e no TERMO DE ATUALIZAÇÃO DE PROPOSTA; 

r = Percentual fixo de 1%; 

d = Índice de Desempenho, calculado conforme ANEXO IX - SISTEMA DE 

MENSURAÇÂO DE DESEMPENHO;  

R = Valor da receita bruta da CONCESSIONÁRIA, formada pela soma das 

RECEITAS PRINCIPAIS e das RECEITAS ACESSÓRIAS, auferida no exercício 

anterior, apurada segundo o regime de competência, mais a receita bruta auferida 

por suas PARTES RELACIONADAS, obtida em negócios que envolvem o 

COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GUARÁ - CLUBE VIZINHANÇA, 

GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO E ÁREAS 

ADJACENTES. 

2.  DETALHAMENTO DO MECANISMO DE PAGAMENTO 

2.1.  PROPOSTA COMERCIAL 

Cabe detalhar o conceito de PROPOSTA COMERCIAL. Esse é o valor oferecido por cada 

licitante para se consagrar vencedor na licitação. Este mecanismo se adequa ao critério de maior 

VALOR FIXO PELA OUTORGA ANUAL. Portanto, o licitante a vencer a licitação é o que 

apresentar o maior VALOR FIXO PELA OUTORGA ANUAL na PROPOSTA COMERCIAL.  

2.1.1. O VALOR PELA OUTORGA deverá ser pago anualmente, sendo que a primeira 

parcela será paga até o mês de abril do ano subsequente à data de emissão da ORDEM DE 
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SERVIÇO DE OPERAÇÃO, estabelecendo-se assim esta data para pagamento anual, 

enquanto durar o prazo de concessão. 

2.1.2.  REAJUSTES ORDINÁRIOS 

2.1.2.1. O VALOR FIXO PELA OUTORGA ANUAL será reajustado anualmente, 

a partir da data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO conforme a variação do 

IPCA (Índice de Preços ao Consumidor, divulgado mensalmente pelo IBGE - 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), ou, na hipótese de sua extinção, 

pelo índice que vier a substituí-lo. 

2.1.3.  DISPOSIÇÕES GERAIS DO PAGAMENTO 

2.1.3.1. Os cálculos dos valores devem ser feitos pelo PODER CONCEDENTE e 

os pagamentos devem ser realizados em conta corrente e instituição financeira 

indicada formalmente pelo PODER CONCEDENTE; 

2.1.3.2. Em caso de atraso na realização dos pagamentos mencionados neste 

CONTRATO, desde que a CONCESSIONÁRIA não tenha, comprovadamente, 

dado causa ao atraso, além do principal corrigido monetariamente, serão aplicados, 

ao valor em mora, juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados pela metodologia 

de juros compostos, e multa equivalente a 10% (dez por cento), sem prejuízo da 

aplicação de outras penalidades previstas no CONTRATO, inclusive a caducidade 

e a execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO; e 

2.1.3.3. Conforme o caso, o VALOR PELA OUTORGA será ainda acrescido dos 

seguintes valores: 

a) recolhimento de multas contratuais devidas ao PODER CONCEDENTE 

e que ainda não tenham sido pagas pela CONCESSIONÁRIA; 

b) indenizações em favor do PODER CONCEDENTE devidas pela 

CONCESSIONÁRIA; 

c) prêmios de seguro em favor do PODER CONCEDENTE não pagos pela 

CONCESSIONÁRIA; e 

d) demais obrigações pecuniárias legais ou contratuais existentes em favor 

do PODER CONCEDENTE e inadimplidas pela CONCESSIONÁRIA. 
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3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

3.1.  Percebe-se que o mecanismo de pagamento foi estruturado para tentar absorver todos os 

impactos possíveis da concessão, preocupando-se sempre com o aumento da eficiência e controle 

do Erário para o Distrito Federal e para a população local. 

3.2.  A fim de não prejudicar a concessionária durante o período inicial de obras e reformas, 

eventuais falhas pontuadas pelo SMD não serão consideradas no cálculo da outorga, de forma que 

o valor do Índice será mínimo (igual a zero) nos três primeiros anos de concessão. Isso não implica, 

contudo, a ausência da aplicação do SMD durante esse período. O SMD será aplicado no período 

descrito, como ferramenta instrutiva e corretiva de monitoramento, sendo que seus efeitos sobre o 

mecanismo de pagamento serão nulos. 

 

 

 


