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13

8 PROPRIEDADE INTELECTUAL . . . . . . . . . . . . . . . 13
9 CONFIDENCIALIDADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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27 REVISÕES CONTRATUAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
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PREÂMBULO

O Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Gestão - SEPLAG, com sede na Rodovia Papa João Paulo II, no

4001, 3o andar, Edif́ıcio Gerais, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte-MG,
CEP 31630-901, representada por seu titular Helvécio Miranda Magalhães
Júnior, inscrito no 561.966.446-53, portador da Carteira de Identidade no

161715-0-SSP/MG, domiciliado na Rodovia Papa João Paulo II, no 4001,
3o andar, Edif́ıcio Gerais, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte-MG, CEP
31630-901, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos pela Lei Estad-
ual no 22.257 de 27 de julho de 2016, doravante designada apenas “PODER
CONCEDENTE”;

A [Concessionária], com sede na [•], inscrita no CNPJ/MF sob o no [•],
representada por seus Diretores [•], portador da Carteira de Identidade no

[•], e inscrito no CPF/MF sob o no [•], e [•], portador da Carteira de
Identidade no [•], e inscrito no CPF/MF sob o no [•], membros da Diretoria
da Companhia, doravante denominada apenas “CONCESSIONÁRIA”; e

O(A) [Interveniente], com sede na Rodovia Papa João Paulo II, no 4001, 3o

andar, Edif́ıcio Gerais, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte-MG, CEP 31630-
901, inscrito no CNPJ/MF sob o no [•], representada por [•], portador da
Carteira de Identidade no [•], e inscrito no CPF/MF sob o no [•], e [•],
portador da Carteira de Identidade no [•], e inscrito no CPF/MF sob o no

[•], doravante denominada apenas INTERVENIENTE;

O(A) [Interveniente], com sede na Rodovia Papa João Paulo II, no 4001, 3o

andar, Edif́ıcio Gerais, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte-MG, CEP 31630-
901, inscrito no CNPJ/MF sob o no [•], representada por [•], portador da
Carteira de Identidade no [•], e inscrito no CPF/MF sob o no [•], e [•],
portador da Carteira de Identidade no [•], e inscrito no CPF/MF sob o no

[•], doravante denominada apenas INTERVENIENTE;

CONSIDERANDO a realização, pelo PODER CONCEDENTE, da Con-
corrência Pública no [•]/2019que teve por objeto a delegação, por meio de
concessão de serviços públicos na modalidade administrativa, da prestação
de serviços de implantação e operação de solução tecnológica que abranja
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captura, transmissão, armazenamento e tratamento de dados de véıculos e
cargas que trafegam pelas malhas rodoviárias localizadas em Minas Gerais;

E CONSIDERANDO o ato da autoridade competente, conforme publicação
no Órgão de Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais do dia •/•/•,
segundo o qual o OBJETO da CONCORRÊNCIA, foi adjudicado à CON-
CESSIONÁRIA, que se constituiu em SOCIEDADE DE PROPÓSITO ES-
PECÍFICO – SPE, de acordo com as exigências contidas no instrumento
convocatório, atendeu às exigências para a formalização deste instrumento;

CONSIDERANDO as promessas mútuas firmadas neste CONTRATO de
CONCESSÃO administrativa, doravante denominado CONTRATO, e out-
ras considerações relevantes e pertinentes neste ato reconhecidas, as PARTES
acordam e

RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO de CONCESSÃO, que se
regerá pelas seguintes cláusulas e condições, mutuamente aceitas pelas PARTES:
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CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES INICIAIS

1 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REGIME JURÍDICO DO CON-
TRATO

1.1. A CONCESSÃO rege-se pelas normas abaixo, bem como pelos ter-
mos e condições deste CONTRATO, pelos dispositivos do EDITAL,
de seus ANEXOS e pelas normas gerais de Direito Público, sendo-lhe
aplicáveis, supletivamente, os prinćıpios da Teoria Geral dos Contratos
e as disposições de Direito Privado:

1.1.1. Constituição Federal de 1988, em especial o artigo 37, inciso XXI,
e o artigo 175.

1.1.2. Lei Federal no 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

1.1.3. Subsidiariamente, a Lei Federal no 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, a Lei Federal no 9.074, de 07 de julho de 1995, e a Lei
Federal no 8.666, de 21 de junho 1993.

1.1.4. Lei Federal no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

1.1.5. Lei Federal no 9.307, de 23 de setembro de 1996.

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

1.1.7. Lei Estadual no 22.606, de 2 de julho de 2017.

1.1.8. Lei Estadual no 13.994, de 18 de setembro de 2001

1.1.9. Lei Estadual no 19.477, de 12 de janeiro de 2011.

1.1.10. Decreto Estadual no 47.229, de 04 de agosto de 2017.

1.1.11. Decreto Estadual no 45.902 de 27 de janeiro de 2012.

1.1.12. Normas técnicas e instruções normativas pertinentes.

1.2. As referências às normas aplicáveis à CONCESSÃO deverão também
ser compreendidas como referências à legislação que as substituam ou
modifiquem.

1.3. O regime juŕıdico deste CONTRATO confere ao PODER CONCE-
DENTE, dentre outras dispostas em lei, as prerrogativas de:
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1.3.1. Alterá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades
de interesse público, respeitados os direitos da CONCESSIONÁRIA.

1.3.2. Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados na legislação,
observado o procedimento previsto neste CONTRATO.

1.3.3. Fiscalizar a execução.

1.3.4. Aplicar sanções, motivadas pela sua inexecução parcial ou total,
nos parâmetros estabelecidos neste CONTRATO.

2 DEFINIÇÕES

2.1. Para fins de interpretação do CONTRATO, os termos e expressões
utilizados no CONTRATO terão os significados constantes no ANEXO
II – DEFINIÇÕES DA CONCESSÃO

2.2. Exceto quando o contexto não permitir, aplicam-se as seguintes regras
à interpretação do CONTRATO:

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

2.2.2. Referências ao CONTRATO ou a qualquer outro documento de-
vem incluir eventuais alterações e aditivos que venham a ser cel-
ebrados entre as PARTES.

2.2.3. Referências a diplomas legais devem ser interpretados de acordo
conforme a eventual legislação que substitua, complemente ou
modifique.

2.2.4. As referências às normas aplicáveis no Brasil deverão também
ser compreendidas como referência à eventual legislação que as
substitua complemente ou modifique.

2.2.5. Os t́ıtulos dos caṕıtulos e das cláusulas do CONTRATO e dos
ANEXOS não devem ser usados na sua aplicação ou interpretação.

2.2.6. No caso de divergência entre o CONTRATO e seus ANEXOS,
prevalecerá o disposto no CONTRATO.

2.2.7. No caso de divergência entre os ANEXOS, prevalecerão aqueles
emitidos pelo PODER CONCEDENTE.

2.2.8. No caso de divergência entre os ANEXOS emitidos pelo PODER
CONCEDENTE, prevalecerá aquele de data mais recente.

2.2.9. Em caso de extinção de qualquer dos ı́ndices de reajuste previstos
neste CONTRATO, o ı́ndice a ser utilizado deverá ser aquele que
o substituir.
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2.2.10. Caso nenhum ı́ndice venha a substituir automaticamente o ı́ndice
extinto, as PARTES deverão determinar, de comum acordo, o
novo ı́ndice a ser utilizado.

2.2.11. Os termos que designem gênero masculino também designam o
gênero feminino e vice-versa.

3 ANEXOS

3.1. Para todos os fins, integram o CONTRATO os seguintes ANEXOS:

3.1.1. ANEXO I - EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.o [•]/2019.

3.1.2. ANEXO II – DEFINIÇÕES DA CONCESSÃO.

3.1.3. ANEXO III – MODELOS DO EDITAL.

3.1.4. ANEXO IV – OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS.

3.1.4.1. ANEXO IV – OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS – APÊNDICE 1 – OBRIGAÇÕES GERAIS
E COMUNS.

3.1.4.2. ANEXO IV – OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS – APÊNDICE 2 – OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS
– CAPTURA.

3.1.4.3. ANEXO IV – OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS – APÊNDICE 3 – OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS
– TRANSMISSÃO.

3.1.4.4. ANEXO IV – OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS – APÊNDICE 4 – OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS
– ARMAZENAMENTO.

3.1.4.5. ANEXO IV – OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS – APÊNDICE 5 – OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS
– TRATAMENTO.

3.1.5. ANEXO V – RELAÇÃO DE LOCAIS PARA A IMPLANTAÇÃO
DE PONTOS DE CAPTURA.

3.1.6. ANEXO VI – CRONOGRAMA.

3.1.7. ANEXO VII – MODELOS DOS TERMOS DE REJEIÇÃO DE
RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO.

3.1.8. ANEXO VIII – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEM-
PENHO E CÁLCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA.

3.1.9. ANEXO IX – ALOCAÇÃO DE RISCOS E SISTEMA DE REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO.
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3.1.10. ANEXO X – ESTRUTURA DE GOVERNANÇA.

3.1.11. ANEXO XI – MODELOS DO PLANO DE NEGÓCIOS.

3.1.11.1. ANEXO XI – MODELOS DO PLANO DE NEGÓCIOS –
APÊNDICE 1 – QUADROS

3.1.12. ANEXO XII – PLANO DE NEGÓCIO REFERÊNCIAL.
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CAPÍTULO II. ELEMENTOS DA CONCESSÃO

4 OBJETO DA CONCESSÃO

4.1. O OBJETO do CONTRATO é a delegação, por meio de concessão
de serviços públicos na modalidade administrativa, da prestação de
serviços de implantação e operação de solução tecnológica que abranja
captura, transmissão, armazenamento e tratamento de dados de véıculos
e cargas que trafegam pelas malhas rodoviárias localizadas em Minas
Gerais, denominda PPP DIVISA SEGURA.

4.2. Os SERVIÇOS da CONCESSÃO deverão ser executados de modo ad-
equado, na forma das especificações mı́nimas constantes no ANEXO
IV – OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS e
seus apêndices, observados os parâmetros de desempenho previstos no
ANEXO V – RELAÇÃO DE LOCAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE
PONTOS DE CAPTURA, ANEXO VI – CRONOGRAMA e ANEXO
VIII – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E CÁLCULO
DO PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA.

5 PRAZO DA CONCESSÃO

5.1. A outorga da CONCESSÃO e a vigência do presente CONTRATO
terão o prazo de 15 anos, contados a partir da DATA DE EFICÁCIA,
prorrogáveis ao prazo total máximo de 35 (trinta e cinco) anos, conta-
dos da data de assinatura do CONTRATO, observados as exigências
legais.

5.1.1. Considera-se DATA DE EFICÁCIA a data em que se der o atendi-
mento cumulativo dos seguintes eventos:

5.1.1.1. Publicação deste CONTRATO.

5.1.1.2. Comprovação pelo PODER CONCEDENTE à CONCES-
SIONÁRIA de constituição da Conta Vinculada de Paga-
mento, nos termos da cláusula 24.2 deste CONTRATO.
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5.1.1.3. Comprovação pelo PODER CONCEDENTE à CONCES-
SIONÁRIA de constituição das GARANTIAS DE ADIM-
PLEMENTO DO CONTRATO PELO PODER CONCE-
DENTE, nos termos da cláusula 28 deste CONTRATO.

5.1.1.4. Comprovação pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCE-
DENTE de constituição das GARANTIAS DE EXECUÇÃO
do CONTRATO, nos termos da cláusula 28 deste CON-
TRATO.

5.1.2. Caso o PODER CONCEDENTE não cumpra as providências pre-
vistas nas aĺıneas 5.1.1.1., 5.1.1.2. e 5.1.1.3. do subitem 5.1.1.
em 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura
do CONTRATO, a critério da CONCESSIONÁRIA, o CON-
TRATO poderá ser extinto, não sendo admitida, nesta hipótese, a
aplicação de qualquer sanção administrativa à CONCESSIONÁRIA.

5.1.3. As PARTES poderão acordar a prorrogação do prazo estabelecido
na subcláusula 5.1.2..

6 VALOR DO CONTRATO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. O valor do contrato, na DATA BASE, é de R$[•], correspondente ao
somatório:

6.1.1. das receitas provenientes da CONTRAPRESTAÇÃO MÁXIMA
MENSAL projetadas para todo o prazo da CONCESSÃO AD-
MINISTRATIVA, que totalizam R$ [•];

6.1.2. do quantitativo total dimensionado, fixado em 2.000 (dois mil) de
pontos de função a cada 5 (cinco) anos, para os Pontos de Função
destinado para manutenção evolutiva da SOLUÇÃO DE TRATA-
MENTO DA INFORMAÇÃO, cujo valor unitário é fixado em R$
725,03 (setecentos e vinte e cinco reais, e três centavos), que to-
talizam R$ 4.350.180,00 (quatro milhões, trezentos e cinquenta
mil, cento e oitenta reais);

6.2. O valor contemplado na subcláusula 6.1 tem efeito meramente in-
dicativo, não podendo ser utilizado por nenhuma das PARTES para
pleitear a recomposição do equiĺıbrio econômico-financeiro do CON-
TRATO.

6.3. Os recursos orçamentários destinados ao pagamento das despesas cri-
adas nos termos deste CONTRATO correrão por conta da dotação
orçamentária •], e seus correspondentes nos anos subsequentes e suas
eventuais suplementações.
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7 BENS REVERSÍVEIS

7.1. São BENS REVERSÍVEIS aqueles que:

7.1.1. Pertençam ao PODER CONCEDENTE e sejam cedidos para uso
da CONCESSIONÁRIA.

7.1.2. Pertençam à CONCESSIONÁRIA ou sejam por ela adquiridos ou
constrúıdos com o objetivo de executar o presente CONTRATO,
com exceção dos bens de uso administrativo e/ou não essenciais
à prestação dos SERVIÇOS, instalados em escritórios da CON-
CESSIONÁRIA.

7.1.3. Pertençam ao PODER CONCEDENTE e sejam abrigados sob
mera guarda da CONCESSIONÁRIA.

7.2. Pertencerão ao PODER CONCEDENTE todas as OBRAS, softwares,
repositórios de banco de dados, melhorias e benfeitorias realizadas pela
CONCESSIONÁRIA em relação aos bens indicados nas subcláusulas
7.1.1. e 7.1.2..

7.3. A CONCESSIONÁRIA utilizará os BENS REVERSÍVEIS indicados
nas subcláusulas 7.1.1. e 7.1.2. exclusivamente para executar o OB-
JETO do CONTRATO.

7.4. A CONCESSIONÁRIA deve prover a segurança e efetuar a manutenção
corretiva e preventiva dos BENS REVERSÍVEIS indicados nas subcláusulas
7.1.1. e 7.1.2., conservando-os em condições adequadas de uso, respei-
tando as normas técnicas relativas à saúde, segurança, higiene, con-
forto, sustentabilidade ambiental, entre outros parâmetros essenciais
à adequada execução dos SERVIÇOS previstos neste CONTRATO.

7.4.1. No caso de dano dos BENS REVERSÍVEIS referidos nas subcláusulas
7.1.1. e 7.1.2., a CONCESSIONÁRIA deverá efetuar o conserto, a
substituição ou a reposição do bem, de acordo com o estabelecido
no ANEXO IV – OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS e seus apêndices.

7.5. Os BENS REVERSÍVEIS indicados nas subcláusulas 7.1.1. e 7.1.2.
deverão ser permanentemente inventariados pela CONCESSIONÁRIA.

7.6. Os BENS REVERSÍVEIS indicados na subcláusula 7.1.3. serão uti-
lizados e mantidos diretamente pelo PODER CONCEDENTE e pelos
seus agentes, os quais responderão por eventual uso indevido.

7.6.1. A CONCESSIONÁRIA fornecerá toda a infraestrutura necessária
para a instalação e funcionamento adequado dos BENS REVERSÍVEIS
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indicados na subcláusula 7.1.3. e zelará pela segurança patrimo-
nial dos bens conforme o ANEXO IV – OBRIGAÇÕES MÍNIMAS
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

7.7. Transcorrida a vida útil dos BENS REVERSÍVEIS referidos nas subcláusulas
7.1.1. e 7.1.2., ou caso seja necessária a sua substituição, a CONCES-
SIONÁRIA deverá proceder a sua imediata substituição por bem de
qualidade igual ou superior, observada a continuidade da prestação
dos SERVIÇOS e a sua atualização tecnológica.

7.7.1. Caso o PODER CONCEDENTE solicite a substituição de qual-
quer BEM REVERSÍVEL em padrões superiores ao dever da
CONCESSIONÁRIA de prestar os SERVIÇOS e tais alterações
criem ônus adicionais à CONCESSIONÁRIA, esta última fara
jus à recomposição do equiĺıbrio econômico-financeiro da CON-
CESSÃO, nos termos da cláusula 26 do CONTRATO.

7.8. Todos os negócios juŕıdicos da CONCESSIONÁRIA com terceiros que
envolvam os BENS REVERSÍVEIS deverão mencionar expressamente
sua vinculação.

7.9. A CONCESSIONÁRIA somente poderá alienar os bens que integram
a CONCESSÃO se proceder à sua imediata substituição por outros em
condições de operacionalidade e funcionamento idênticas ou superiores
aos substitúıdos.

7.10. Qualquer alienação ou aquisição de bens que a CONCESSIONÁRIA
pretenda realizar, nos últimos 2 (dois) anos do PRAZO DA CON-
CESSÃO, deverá ser prévia e expressamente autorizada pelo PODER
CONCEDENTE.

7.11. Os BENS REVERSÍVEIS, na forma dos subcláusulas 7.1.1. e 7.10,
serão integralmente amortizados ou depreciados no PRAZO DA CON-
CESSÃO.
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CAPÍTULO III. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8 PROPRIEDADE INTELECTUAL

8.1. A CONCESSIONÁRIA garante que os métodos e técnicas utilizados
para a execução dos serviços não infringem qualquer marca, patente,
direito autoral, segredo comercial ou quaisquer outros direitos de pro-
priedade, ficando certo que a CONCESSIONÁRIA responsabilizar-se-
á perante o PODER CONCEDENTE por qualquer ação, processo,
notificação ou reclamação nesse sentido, arcando com eventuais ind-
enizações, despesas judiciais, extrajudiciais, custas e honorários advo-
cat́ıcios.

8.2. Todos os direitos autorais dos sistemas, documentação, scripts, códigos-
fonte, bases de dados e congêneres desenvolvidos durante a execução
dos serviços serão cedidos e transferidos ao PODER CONCEDENTE,
ficando proibida a sua utilização pela CONCESSIONÁRIA sem a au-
torização expressa do PODER CONCECENTE.

8.3. A CONCESSIONÁRIA não poderá repassar a terceiros, em nenhuma
hipótese, os códigos-fontes, bem como qualquer informação sobre a ar-
quitetura, documentação, assim como dados trafegados no sistema, dos
produtos desenvolvidos e entregues, ficando responsável juntamente
com o PODER CONCEDENTE por manter a integridade dos dados
e códigos durante a execução das atividades e também em peŕıodo
posterior ao término da execução dos SERVIÇOS.

8.4. Mediante a extinção do CONTRATO, ou mesmo por solicitação do
PODER CONCEDENTE, deverá a CONCESSIONÁRIA, por seus
empregados, agentes e prepostos, devolver imediatamente ao PODER
CONCEDENTE todos os documentos e/ou informações que tenham
sido entregues para a realização dos serviços, bem como quaisquer
cópias.
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9 CONFIDENCIALIDADE

9.1. A CONCESSIONÁRIA concorda em manter o mais absoluto sigilo
dos dados e informações advindas dos SERVIÇOS, que lhe sejam,
voluntária ou involuntariamente, reveladas, fornecidas, comunicadas,
adquiridas (seja verbalmente ou por escrito, em forma eletrônica, tex-
tos, desenhos, fotografias, gráficos, projetos, plantas ou qualquer outra
forma), independentemente da classificação de sigilo conferida pelo
PODER CONCEDENTE a tais documentos, se obrigando a abster-se
de copiar, reproduzir, vender, ceder, licenciar, comercializar, transferir
ou de qualquer outra forma alienar, divulgar ou dispor a terceiros as
informações aqui referidas, tampouco utilizá-las para quaisquer outros
fins não atinentes ao objeto do contrato, salvo se devidamente autor-
izado pelo PODER CONCEDENTE.

9.2. A CONCESSIONÁRIA deverá indenizar, defender e assegurar ao PODER
CONCEDENTE quaisquer perdas, danos, custos, despesas, respon-
sabilidades, ações, reclamações e procedimentos decorrentes, direta
ou indiretamente, do descumprimento da obrigação de sigilo estabele-
cida nesta cláusula, sem prejúızo das medidas liminares ou cautelares
cab́ıveis em relação ao seu descumprimento efetivo ou potencial.

9.3. O dever de sigilo aqui referido subsistirá à extinção do CONTRATO.

10 LIBERAÇÕES DE TERRENOS A SEREM UTILIZADOS PARA

A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

10.1. O PODER CONCEDENTE deverá indicar e liberar os TERRENOS,
indicados conforme o ANEXO V – RELAÇÃO DE LOCAIS PARA
A IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE CAPTURA nos quais serão
instalados os equipamentos fixos indicados conforme o ANEXO IV –
OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS e seus
apêndices.

11 LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES

11.1. Caberá à CONCESSIONÁRIA providenciar a obtenção, junto aos
órgãos e entidades públicas municipais, estaduais e federais compe-
tentes, de todas as licenças e autorizações necessárias ao adequado de-
senvolvimento de suas atividades, incluindo as ambientais, devendo ar-
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car com todas as despesas relacionadas à implementação das providências
determinadas pelos referidos órgãos e entidades.

12 DOS SERVIÇOS

12.1. Para a prestação dos serviços deverão ser observadas as determinações
contidas no CONTRATO, especificamente aquelas constantes do ANEXO
IV – OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
e seus apêndices.

12.2. É obrigação da CONCESSIONÁRIA executar os SERVIÇOS na forma
e nos prazos previstos no CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E
OPERAÇÃO, que será apresentado pela CONCESSIONÁRIA como
parte integrante do PLANO DE NEGÓCIOS. O CRONOGRAMA DE
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO deverá observar as datas-marco es-
tipuladas no ANEXO VI – CRONOGRAMA. e será objeto de aprovação
do PODER CONCEDENTE.

12.2.1. Os prazos estabelecidos no CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO
E OPERAÇÃO poderão ser alterados mediante acordo entre as
PARTES.

12.2.2. O descumprimento das datas-marco, previstas no CRONOGRAMA
do ANEXO VI – CRONOGRAMA., verificado com a emissão do
respectivo “Termo de Recebimento Provisório” (TRP) ou “Termo
de Recebimento Definitivo” (TRD) cujos modelos compõem o
ANEXO VII – MODELOS DOS TERMOS DE REJEIÇÃO DE
RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO., sujeitará a
CONCESSIONÁRIA às sanções constantes na cláusula 31.5.5 e
31.5.6.

12.3. O PODER CONCEDENTE acompanhará a execução dos SERVIÇOS
e expedirá determinações à CONCESSIONÁRIA sempre que entender
que as datas-marco de entrega possam vir a ser comprometidas ou
ainda que a qualidade dos SERVIÇOS se encontra comprometida.

12.4. O PODER CONCEDENTE exigirá da CONCESSIONÁRIA a elab-
oração de planos para a recuperação de atrasos na execução dos SERVIÇOS.

12.5. A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar ao PODER CONCEDENTE
a conclusão de determinado SERVIÇO.

12.6. O PODER CONCEDENTE, em até 30 dias da comunicação referida
no subitem 12.5, deverá cumulativamente: (i) realizar vistoria e testes
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das instalações, equipamentos, soluções, sistemas e relação de fun-
cionários designados pela CONCESSIONÁRIA, e (ii) emitir “Termo
de Reprovação” (TR), “Termo de Recebimento Provisório” (TRP) ou
“Termo De Recebimento Definitivo” (TRD), na forma do ANEXO VII
– MODELOS DOS TERMOS DE REJEIÇÃO DE RECEBIMENTO
PROVISÓRIO E DEFINITIVO., conforme a situação que se configu-
rar.

12.6.1. Caso haja pontos a serem ajustados que correspondam a correções
e/ou reparos que impeçam o recebimento, o PODER CONCE-
DENTE emitirá o “Termo de Reprovação” (TR), na forma do
ANEXO VII – MODELOS DOS TERMOS DE REJEIÇÃO DE
RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO., apontando
a situação e as justificativas para a reprovação e deverá indicar
as exigências a serem cumpridas e determinando o prazo para
a realização das correções necessárias. Para todos os fins, o
TR representará o descumprimento das obrigações da CONCES-
SIONÁRIA, não gerando quaisquer direitos à CONCESSIONÁRIA.

12.6.2. Caso haja pontos a serem ajustados que correspondam a correções
e/ou reparos que não impeçam a funcionalidade ou o ińıcio da
operação, o PODER CONCEDENTE emitirá o “Termo de Re-
cebimento Provisório” (TRP) na forma do ANEXO VII – MOD-
ELOS DOS TERMOS DE REJEIÇÃO DE RECEBIMENTO
PROVISÓRIO E DEFINITIVO., apontando a situação e as justi-
ficativas para a reprovação e deverá indicar as exigências a serem
cumpridas e determinando o prazo para a realização das correções
necessárias.

12.6.3. Caso inexistam quaisquer correções a serem ajustadas, o PODER
CONCEDENTE emitirá o “Termo de Recebimento Definitivo”
(TRD), na forma do ANEXO VII – MODELOS DOS TERMOS
DE REJEIÇÃO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINI-
TIVO..

12.7. No caso de emissão de “Termo de Recebimento Provisório” (TRP), a
CONCESSIONÁRIA terá o prazo máximo de 90 (noventa) dias, con-
tados da sua emissão, para realizar e comprovar os ajustes necessários
indicados pelo PODER CONCEDENTE.

12.7.1. Assim que comprovada a regularização dos ajustes indicados no
TRP, o PODER CONCEDENTE emitirá o respectivo “Termo
de Recebimento Definitivo” (TRD), no prazo de até 10 (dez) dias
contados da comprovação pela CONCESSIONÁRIA.
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12.8. A emissão do “Termo de Recebimento Provisório” (TRP) ou do “Termo
de Recebimento Definitivo” (TRD) autoriza o ińıcio do pagamento pe-
los SERVIÇOS indicados.

12.9. Para a emissão de “Termo de Recebimento Provisório” (TRP) ou
“Termo de Recebimento Definitivo” (TRD) relativo a cada entrega,
a CONCESSIONÁRIA deverá satisfazer todas as obrigações e ela
relativas, previstas no ANEXO IV – OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – APÊNDICE 2 – OBRIGAÇÕES
ESPECÍFICAS – CAPTURA, no ANEXO IV – OBRIGAÇÕES MÍNIMAS
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – APÊNDICE 3 – OBRIGAÇÕES
ESPECÍFICAS – TRANSMISSÃO, ANEXO IV – OBRIGAÇÕES MÍNIMAS
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – APÊNDICE 4 – OBRIGAÇÕES
ESPECÍFICAS – ARMAZENAMENTO e ANEXO IV – OBRIGAÇÕES
MÍNIMAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – APÊNDICE 5 –
OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS – TRATAMENTO.

12.10. A emissão de “Termo de Reprovação” (TR) não permitirá a realização
de pagamentos.

13 PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES

13.1. Sem prejúızo das demais obrigações estabelecidas no CONTRATO ou
na legislação aplicável, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a:

13.1.1. Dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo
e qualquer fato que altere o normal desenvolvimento da CON-
CESSÃO, ou que, de algum modo, interrompa a correta execução
das OBRAS ou prestação dos SERVIÇOS.

13.1.2. Dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE de todo e qual-
quer evento que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tem-
pestivo cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO e
que possa constituir causa de intervenção, caducidade da CON-
CESSÃO ou, ainda, rescisão do CONTRATO.

13.1.3. Dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE de toda e qual-
quer situação que corresponda a fatos que alterem, de modo
relevante, o normal desenvolvimento da execução do objeto do
CONTRATO, apresentando, por escrito e no prazo necessário,
relatório detalhado sobre tais fatos, incluindo, se for o caso, a
contribuição de entidades especializadas, externas à CONCES-
SIONÁRIA, com as medidas tomadas ou em curso para superar
ou sanar os fatos referidos.
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13.1.4. Fornecer relatórios com informações detalhadas sobre os SERVIÇOS,
e respectiva qualidade, na periodicidade estabelecida no ANEXO
IV – OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
e em seus apêndices e ANEXO VIII – SISTEMA DE MENSURAÇÃO
DE DESEMPENHO E CÁLCULO DO PAGAMENTO DA CON-
CESSIONÁRIA.

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

13.1.6. Apresentar quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, os
contratos e as notas fiscais das atividades terceirizadas, os com-
provantes de pagamentos de salários e demais obrigações trabal-
histas, as apólices de seguro contra acidente de trabalho e os com-
provantes de quitação das respectivas obrigações previdenciárias.

13.2. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais Con-
tratos firmados com terceiros não exime a CONCESSIONÁRIA do
cumprimento, total ou parcial, de suas obrigações decorrentes deste
CONTRATO.

14 DECLARAÇÕES

14.1. A CONCESSIONÁRIA declara que obteve, por si ou por terceiros, to-
das as informações necessárias para o cumprimento de suas obrigações
contratuais e que realizou os levantamentos e estudos necessários para
a elaboração de sua PROPOSTA COMERCIAL e para a execução do
OBJETO do CONTRATO.

14.2. A CONCESSIONÁRIA declara, ainda:

14.2.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela
assumidos no CONTRATO.

14.2.2. Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua PRO-
POSTA COMERCIAL.

14.2.3. Que a PROPOSTA COMERCIAL é incondicional e levou em
consideração todos os investimentos, tributos, custos e despesas
(incluindo, mas não se limitando, às financeiras) necessários para
a operação da CONCESSÃO, bem como os riscos a serem as-
sumidos pela CONCESSIONÁRIA em virtude da operação da
CONCESSÃO, e, também, o PRAZO DA CONCESSÃO.

14.2.4. Ter pleno conhecimento sobre a variação da remuneração em
função dos FATORES DE DESEMPENHO, conforme ANEXO
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VIII – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E
CÁLCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA., re-
conhecendo ser um mecanismo pactuado entre as PARTES para
manutenção da equivalência contratual entre a prestação dos SERVIÇOS
e a sua remuneração, aplicado de forma imediata e automática
pelo PODER CONCEDENTE, tendo em vista a desconformidade
entre os SERVIÇOS prestados e as exigências do CONTRATO.

14.2.5. Que o sistema de remuneração previsto neste CONTRATO rep-
resenta o equiĺıbrio entre ônus e bônus da CONCESSÃO e que
a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL e o pagamento de eventual
demanda de Pontos de Função destinados para manutenção evo-
lutiva da SOLUÇÃO DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
são suficientes para remunerar todos os investimentos, custos op-
eracionais, despesas, OBRAS e SERVIÇOS efetivamente realiza-
dos.

15 FISCALIZAÇ˜AO

15.1. A fiscalização do CONTRATO será feita pelo PODER CONCEDENTE,
que terá, no exerćıcio de suas atribuições, livre e incondicional acesso
aos bancos de dados da CONCESSIONÁRIA, assim como às instalações
da CONCESSIONÁRIA utilizadas na execução das suas obrigações
contratuais.

15.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer informações e documen-
tos ao PODER CONCEDENTE, necessários à apuração de de-
sempenho e o respectivo cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MEN-
SAL.

15.1.2. O PODER CONCEDENTE poderá fazer-se auxiliar por terceiros
em suas tarefas de fiscalização, observados os limites de delega-
bilidade da atividade de fiscalização.

15.2. A CONCESSIONÁRIA será obrigada a reparar, corrigir, interromper,
suspender ou substituir, às suas expensas e no prazo fixado pelo PODER
CONCEDENTE, as falhas ou defeitos comprovadamente verificados na
execução das OBRAS ou na prestação dos SERVIÇOS.

15.3. O PODER CONCEDENTE registrará e processará as ocorrências apu-
radas pela fiscalização, notificando a CONCESSIONÁRIA para regu-
larização das falhas ou defeitos verificados, sem prejúızo da eventual
aplicação de penalidades previstas neste CONTRATO.
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15.3.1. Mesmo que as falhas e defeitos apurados pela fiscalização não en-
sejem à aplicação imediata de penalidades, o descumprimento dos
prazos de regularização ou correção determinados pelo PODER
CONCEDENTE, em conformidade com o ANEXO IV – OBRIGAÇÕES
MÍNIMAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS e com o ANEXO
VIII – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E
CÁLCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA., en-
sejará a lavratura de auto de infração, sujeitando a CONCES-
SIONÁRIA à aplicação de penalidades previstas na cláusula 30
do CONTRATO.

15.3.2. O PODER CONCEDENTE poderá exigir, nos prazos que vier a
especificar, que a CONCESSIONÁRIA apresente plano de ação
visando reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir
qualquer atividade executada de maneira viciada, defeituosa ou
incorreta.

15.3.3. Em caso de omissão da CONCESSIONÁRIA quanto à obrigação
prevista nesta cláusula, sem prejúızo da hipótese de intervenção
prevista na cláusula 32, o PODER CONCEDENTE poderá pro-
ceder à correção da situação, diretamente ou por intermédio de
terceiro, inclusive com a possibilidade de ocupação provisória dos
bens e instalações da CONCESSIONÁRIA.

15.3.4. Em cumprimento ao dever acima, o PODER CONCEDENTE
poderá se valer da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CON-
TRATO para o ressarcimento dos custos e despesas envolvidos,
bem como por eventuais indenizações devidas a terceiros e para
remediar os v́ıcios, defeitos ou incorreções identificadas.

15.4. O VERIFICADOR INDEPENDENTE poderá ser contratado pelo PODER
CONCEDENTE, na forma da Lei, em até 180 dias da DATA DE
EFICÁCIA.

15.4.1. Em caso de fim da vigência ou interrupção de contrato firmado
com o VERIFICADOR INDEPENDENTE, o PODER CONCE-
DENTE efetuará nova contratação em até 180 dias da cessação
do vinculo contratual anterior.

15.4.2. Na hipótese de atraso nas contratações indicadas nas subcláusulas
15.4 e 15.4.1, por prazo inferior a 06 (seis) meses, o PODER
CONCEDENTE ficará diretamente responsável pelo cálculo da
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. Caso o atraso seja superior
a esse prazo, será aplicado o ÍNDICE DE DESEMPENHO equiv-
alente a 100

15.4.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá ser empresa inde-
pendente e de renome no mercado por sua idoneidade, imparcial-

20



idade, ética e competência técnica.

15.4.4. O VERIFICADOR INDEPENDENTE não poderá manter qual-
quer tipo de relação comercial com a CONCESSIONÁRIA.

15.5. O VERIFICADOR INDEPENDENTE será responsável pelas seguintes
atividades:

15.5.1. Acompanhar a execução do CONTRATO e verificar o cumpri-
mento das obrigações contratuais sob responsabilidade da CON-
CESSIONÁRIA, informando ao PODER CONCEDENTE sobre
o desempenho da CONCESSIONÁRIA, com base em relatório
circunstanciado.

15.5.2. Verificar, mensalmente, ı́ndices que compõem o ANEXO VIII –
SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E CÁLCULO
DO PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA.

15.5.3. Auditar os relatórios produzidos pela CONCESSIONÁRIA exigi-
dos no ANEXO VIII – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DE-
SEMPENHO E CÁLCULO DO PAGAMENTO DA CONCES-
SIONÁRIA., a fim de atestar confiabilidade dos dados produzidos
pela CONCESSIONÁRIA na mensuração do seu desempenho.

15.5.4. Emitir relatório mensal sobre o cumprimento das obrigações con-
tratuais sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.

15.5.5. Manter arquivo digitalizado dos relatórios emitidos.

15.5.6. Propor melhorias no sistema de mediação, buscando geração de
eficiência ou economia financeira para as PARTES envolvidas no
CONTRATO, incluindo desenvolvimento de desenho de proces-
sos, diagnóstico da execução do CONTRATO e proposição de
soluções de tecnologia da informação para melhor gestão contrat-
ual.

15.5.7. Desenvolver ou aprimorar sistema de tecnologia de informação
para coleta, arquivo e disponibilização de dados e informações
referentes aos ı́ndices, conformeANEXO VIII – SISTEMA DE
MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E CÁLCULO DO PAGA-
MENTO DA CONCESSIONÁRIA.

15.5.8. Apresentar informações ao PODER CONCEDENTE decorrente
do processo de verificação para fins dos procedimentos de reequiĺıbrio
econômico-financeiro, nos termos do CONTRATO e do ANEXO
IX – ALOCAÇÃO DE RISCOS E SISTEMA DE REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO.

15.5.9. Propor mecanismos de aferição, quando solicitado pelo PODER
CONCEDENTE, a fim de auxiliar na modelagem e aplicação de
um novo indicador, cumprindo os critérios e objetivos definidos
pelo PODER CONCEDENTE para aplicação do mesmo.
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15.5.10. Poderá realizar as diligências necessárias ao cumprimento de suas
funções.

15.6. Caso, no curso da execução do contrato, seja eventualmente compro-
vada circunstância que comprometa a situação de imparcialidade do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, em face do PODER CONCE-
DENTE ou da CONCESSIONÁRIA, no cumprimento de suas atribuições,
ele será substitúıdo, respondendo pelo fato na forma da lei e do respec-
tivo contrato celebrado com o PODER CONCEDENTE.

16 SEGUROS

16.1. A CONCESSIONÁRIA, além dos seguros exiǵıveis pela legislação aplicável,
deverá contratar e manter em vigor, durante todo o prazo de vigência
deste CONTRATO, os seguros indicados nas subcláusula 16.1.1 e 16.1.2
para garantir a efetiva e abrangente cobertura dos riscos relativos ao
desenvolvimento das atividades contempladas na CONCESSÃO.

16.1.1. Seguro de Responsabilidade Civil Geral, a ser mantido durante
todo o prazo de vigência do CONTRATO, com valor mı́nimo de
cobertura correspondente a 20

16.1.2. Seguro “All Risk” (todos os riscos), a ser mantido durante todo o
prazo de vigência do CONTRATO, com valor mı́nimo de cober-
tura equivalente ao valor de R$90.000.000, 00 (noventa milhões
de reais, devendo tal seguro contemplar todas as coberturas com-
preendidas de acordo com os padrões internacionais.

16.2. Os valores fixados nesta cláusula serão reajustados pela mesma fórmula
e nas mesmas datas aplicáveis ao reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO
MENSAL, previstas na subcláusula 25.3.

16.3. Os seguros deverão ser contratados periodicamente, a cada 12 (doze)
meses contados a partir da contratação originária, de forma a incluir
eventos ou sinistros que não eram cobertos pelas seguradoras em fun-
cionamento no Brasil no momento de sua contratação originária.

16.4. Os seguros obrigatórios e eventuais resseguros, necessários para garan-
tir a efetiva e abrangente cobertura de riscos inerentes ao desenvolvi-
mento de todas as OBRAS, SERVIÇOS e atividades contempladas no
presente CONTRATO, ademais dos seguros exiǵıveis pela legislação
aplicável, deverão ser contratados em seguradoras devidamente autor-
izadas a funcionar e operar no Brasil e de porte compat́ıvel com o
objeto segurado.
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16.4.1. Na hipótese de alguma seguradora ou resseguradora contratada
demonstrar, a qualquer tempo, durante a vigência do respectivo
seguro ou resseguro, deterioração significante de sua situação fi-
nanceira, a CONCESSIONÁRIA deverá providenciar a substi-
tuição da referida seguradora ou resseguradora, em até 60 (sessenta)
dias, a contar da data em que tal fato for constatado.

16.4.2. O prazo indicado no item 16.4.1 poderá ser prorrogado por mais
30 (trinta) dias, caso se verifique, justificadamente, dificuldades
na contratação da nova seguradora ou resseguradora, desde que os
seguros anteriores, com a seguradora a que se refere o subcláusula
16.1 permaneçam vigentes.

16.4.3. Caso a CONCESSIONÁRIA não cumpra tempestivamente a obrigação
ora estabelecida, o PODER CONCEDENTE poderá substituir a
seguradora ou resseguradora, conforme o caso, por conta própria
e às custas da CONCESSIONÁRIA, que deverá, em 5 (cinco)
dias, reembolsar o PODER CONCEDENTE.

16.4.4. Caso o reembolso previsto no item 16.4.3 não ocorra no prazo
e condições assinalados, poderá o PODER CONCEDENTE de-
scontar a quantia devida da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL
devida à CONCESSIONÁRIA ou da GARANTIA DE EXECUÇÃO
DO CONTRATO.

16.4.5. A CONCESSIONÁRIA deverá fazer constar das apólices de se-
guro a obrigação da companhia seguradora em manter a cober-
tura pelo peŕıodo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data do
vencimento da parcela do prêmio devida e não paga pela CON-
CESSIONÁRIA, para efeito do disposto no item 16.4.3.

16.4.6. Face ao descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação
de contratar e/ou manter em plena vigência as apólices de seguro,
o PODER CONCEDENTE, independentemente da sua faculdade
de decretar a intervenção ou a caducidade da CONCESSÃO,
poderá proceder à contratação e/ou ao pagamento direto dos
prêmios respectivos, correndo a totalidade dos custos a expen-
sas da CONCESSIONÁRIA.

16.5. CONCESSIONÁRIA poderá optar por contratar quaisquer outros se-
guros desejados, contudo, fica entendido e acordado que a contratação
das apólices de seguros obrigatórias, listadas no item 16.1, e de even-
tuais outros seguros contratados pela CONCESSIONÁRIA não afasta
ou limita as obrigações e responsabilidades da CONCESSIONÁRIA
assumidas neste CONTRATO.

16.6. CONCESSIONÁRIA será individualmente responsável pelo pagamento
de qualquer prejúızo, perdas e danos que exceder às coberturas das
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apólices de seguro, bem como pelos prejúızos, perdas e danos que a
seguradora se recusar a cobrir no âmbito das apólices de seguro.

16.7. existência de cobertura securitária não exime a responsabilidade da
CONCESSIONÁRIA de substituir os BENS REVERSÍVEIS que ten-
ham sido danificados ou inutilizados.

16.8. Mediante prévia autorização do PODER CONCEDENTE, a CON-
CESSIONÁRIA poderá alterar coberturas ou outras condições das
apólices de seguro, visando a adequá-las às novas situações que ocor-
ram durante a vigência do CONTRATO.

16.9. Os valores dos BENS REVERSÍVEIS segurados nas apólices de se-
guros “All Risk” contratadas deverão ser reajustados anualmente, de
forma a garantirem sua indenização em caso de sinistro pelo seu valor
de reposição na data de ocorrência do sinistro.

16.10. O PODER CONCEDENTE deverá ser indicado como cossegurado nas
apólices de seguros, de acordo com as caracteŕısticas e finalidades, bem
como com a titularidade dos bens envolvidos, cabendo-lhe autorizar
previamente o cancelamento, suspensão, modificação ou substituição
de quaisquer apólices contratadas pela CONCESSIONÁRIA.

16.11. As apólices de seguro deverão prever a indenização direta ao PODER
CONCEDENTE nos casos em que, mesmo sendo a responsabilidade
do sinistro da CONCESSIONÁRIA, for ele responsabilizado perante
terceiros ou tiver que, às suas expensas, repor, consertar ou corrigir
bem público.

16.12. Os financiadores poderão ser inclúıdos nas apólices de seguros, na
condição de cossegurados.

16.13. As apólices deverão conter cláusula expressa de renúncia ao eventual
exerćıcio de sub-rogação nos direitos que a(s) seguradora(s) tenha(m)
ou venha(m) a ter frente ao PODER CONCEDENTE.

16.14. As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou dis-
posições que contrariem as disposições deste CONTRATO ou a reg-
ulação setorial, e deverão conter declaração expressa da companhia
seguradora em que conste que a companhia conhece integralmente o
CONTRATO, inclusive as disposições relativas aos limites dos direitos
da CONCESSIONÁRIA.

16.15. Nenhuma obra, serviço ou atividade poderá ter ińıcio, ou prosseguir,
sem que a CONCESSIONÁRIA apresente ao PODER CONCEDENTE
comprovação de que as respectivas apólices de seguros estejam em
vigor, consoante às condições determinadas neste CONTRATO.

24



16.16. A CONCESSIONÁRIA assume toda a responsabilidade pela abrangência
ou omissões decorrentes da contratação dos seguros de que trata este
CONTRATO.

16.17. A CONCESSIONÁRIA deverá fazer constar das apólices de seguro
a obrigação da companhia seguradora informar, por escrito, com an-
tecedência mı́nima de 2 (dois) dias, à própria CONCESSIONÁRIA e
ao PODER CONCEDENTE, quaisquer fatos que possam implicar o
cancelamento total ou parcial das apólices contratadas pela CONCES-
SIONÁRIA, redução de coberturas, aumento de franquias ou redução
dos valores segurados.

16.18. A CONCESSIONÁRIA deverá fazer constar das apólices de seguro
a obrigação da companhia seguradora informar ao PODER CONCE-
DENTE, no prazo de 10 (dez) dias, todo e qualquer evento de falta de
pagamento de parcelas do prêmio de seguro contratado.

16.19. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo pagamento integral da fran-
quia, em caso de utilização de qualquer apólice.

16.20. Será de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA manter em
vigor os seguros exigidos no CONTRATO, devendo para tanto pro-
mover as renovações, prorrogações e atualizações necessárias.

16.21. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar anualmente ao PODER
CONCEDENTE o original, a segunda via, ou a cópia digital, devida-
mente certificada, das apólices dos seguros contratados e renovados,
em até 30 (trinta) dias da data de sua renovação e/ou prorrogação.

17 ATIVIDADES RELACIONADAS

17.1. Nenhuma exploração de ATIVIDADE RELACIONADA pela CON-
CESSIONÁRIA – e a respectiva incorporação de RECEITAS ACESSÓRIAS
– poderá ocorrer sem prévia autorização do PODER CONCEDENTE,
condicionada à entrega, pela CONCESSIONÁRIA, de proposta de ex-
ploração de ATIVIDADES RELACIONADAS.

17.2. A proposta de exploração de ATIVIDADES RELACIONADAS de-
verá ser apresentada pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCE-
DENTE, acompanhada de projeto de viabilidade juŕıdica, técnica e
econômico-financeira, bem como da comprovação da compatibilidade
da exploração comercial pretendida com as normas legais e regula-
mentares aplicáveis ao CONTRATO.
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17.3. A exploração de ATIVIDADES RELACIONADAS deverá utilizar como
insumo exclusivamente os dados e as informações advindas dos SERVIÇOS
de captura de dados prestados pela CONCESSIONÁRIA, sendo vedado
o uso de dados dos SISTEMAS LEGADOS, bem como deverá respeitar
o sigilo pertinente.

17.4. Uma vez aprovada pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA
deverá manter contabilidade espećıfica de cada CONTRATO de ATIVI-
DADE RELACIONADA, em especial quanto às respectivas RECEITAS
ACESSÓRIAS.

17.5. O CONTRATO relativo à exploração de quaisquer ATIVIDADES
RELACIONADAS terá vigência limitada ao término deste CONTRATO
e não poderá, em qualquer hipótese, prejudicar a CONCESSÃO.

17.6. As RECEITAS ACESSÓRIAS decorrentes da exploração de ATIVI-
DADE RELACIONADA, excepcionalmente autorizada pelo PODER
CONCEDENTE, serão compartilhadas entre a CONCESSIONÁRIA
e PODER CONCEDENTE na proporção respectiva de 80

17.7. A parcela das RECEITAS ACESSÓRIAS apropriada pelo PODER
CONCEDENTE deverá ser revertida à CONTRAPRESTAÇÃO MEN-
SAL, no momento da revisão anual do VALOR MÁXIMO DA CONTRAPRESTAÇÃO
MENSAL, na forma do subcláusula 27.1.

17.8. A exploração de ATIVIDADES RELACIONADAS poderá ser real-
izada por uma subsidiária constitúıda pela CONCESSIONÁRIA.

18 DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

18.1. Sem prejúızo de outros direitos e obrigações previstos em lei, são dire-
itos dos usuários:

18.1.1. Receber informações do PODER CONCEDENTE e da CON-
CESSIONÁRIA referentes à prestação dos SERVIÇOS.

18.1.2. Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE ou da CON-
CESSIONÁRIA as irregularidades de que tenham conhecimento,
referentes ao SERVIÇO prestado.

18.1.3. Comunicar às autoridades competentes os atos iĺıcitos praticados
pela CONCESSIONÁRIA na prestação do SERVIÇO.

18.1.4. Contar com a prestação de SERVIÇOS de qualidade, com base
no disposto no ANEXO IV – OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS e ANEXO VIII – SISTEMA DE
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MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E CÁLCULO DO PAGA-
MENTO DA CONCESSIONÁRIA.

18.2. Os usuários deverão zelar pela conservação e pelo bom uso dos bens,
equipamentos e instalações utilizados para a prestação dos SERVIÇOS.
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CAPÍTULO IV. ESTRUTURA JURÍDICA E OPERAÇÕES PRO-

MOVIDAS PELA CONCESSIONÁRIA

19 COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA

19.1. A CONCESSIONÁRIA deverá indicar em seu ato constitutivo, como
finalidade exclusiva, a exploração do OBJETO da CONCESSÃO.

19.2. A composição societária a ser apresentada nos atos constitutivos da
concessionária para a assinatura do CONTRATO deverá ser aquela
apresentada na LICITAÇÃO.

19.3. A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar imediatamente ao PODER
CONCEDENTE as alterações na sua composição societária existente à
época de assinatura do CONTRATO, apresentando inclusive os docu-
mentos constitutivos e posteriores alterações, respeitadas as obrigações
definidas no CONTRATO referentes à transferência do controle da
CONCESSIONÁRIA.

19.4. Ressalvada a hipótese de assunção do controle pelos financiadores da
CONCESSIONÁRIA, descrita na cláusula 22, qualquer transferência
no controle da CONCESSIONÁRIA deverá ser previamente autor-
izada pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da lei.

20 CAPITAL SOCIAL

20.1. O capital inicial subscrito e integralizado da CONCESSIONÁRIA de-
verá ser igual ou superior a R$6.500.000 (seis milhões e quinhentos
mil reais) na data da assinatura do CONTRATO, devendo o referido
valor passar a ser de R$10.000.000 (dez milhões de reais) até o final
do 13o (décimo terceiro) mês de vigência do CONTRATO e assim se
mantendo até o fim do prazo da CONCESSÃO.

20.2. O capital social da CONCESSIONÁRIA deverá ser integralizado nos
termos estabelecidos no compromisso de integralização do capital so-
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cial, firmado pelos acionistas ou sócios, a ser entregue ao PODER
CONCEDENTE por ocasião da assinatura deste CONTRATO.

20.3. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE
permanentemente informado sobre o cumprimento do compromisso de
integralização do capital social, sendo facultado ao PODER CONCE-
DENTE solicitar informações, assim como realizar diligências e audi-
torias para a verificação da regularidade da situação.

20.4. No caso de integralização em bens ou direitos, o processo avaliativo
deverá observar as normas da Lei Federal n.o 6.404/1976.

21 FINANCIAMENTO

21.1. A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva responsável pela obtenção
dos financiamentos necessários à operação da CONCESSÃO, de modo
a cumprir, cabal e tempestivamente, com todas as obrigações assumi-
das no CONTRATO.

21.2. 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 t́ıtulos
e valores mobiliários que venha a emitir, e quaisquer alterações a esses
instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua assinatura
e emissão, conforme o caso.

21.2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá, ainda, apresentar ao PODER
CONCEDENTE os comprovantes dos pagamentos das parcelas
de quitação dos financiamentos por ela contratados.

21.3. Quando da contratação de financiamento, da emissão de t́ıtulos de
d́ıvida ou da realização de operação de d́ıvida de qualquer outra na-
tureza (inclusive, mas não se limitando, à emissão de debêntures,
bonds ou à estruturação de FIDC), a CONCESSIONÁRIA deverá pr-
ever expressamente e garantir a efetividade, por meio contratual, da
obrigação das INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS comunicarem imedi-
atamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer
obrigação da CONCESSIONÁRIA nos Contratos de financiamento,
que possa ocasionar a execução de garantias ou a assunção do controle
pelas INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

21.3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá, ainda, apresentar ao PODER
CONCEDENTE cópia de todo e qualquer comunicado, relatório
ou notificação enviado às INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, que
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contenha informação relevante a respeito da situação financeira
da CONCESSÃO ou da CONCESSIONÁRIA.

21.4. Competirá ao PODER CONCEDENTE informar às INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS e estruturadores das operações referidas na subcláusula
21.2, concomitantemente à comunicação para a própria CONCES-
SIONÁRIA, sobre quaisquer eventuais descumprimentos do CONTRATO
pela CONCESSIONÁRIA.

21.4.1. Para atendimento desta cláusula, a CONCESSIONÁRIA deverá
fornecer ao PODER CONCEDENTE os contatos de todas as
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS e estruturadores de operações
com quem tenha contratado operações de financiamento.

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

21.5. A CONCESSIONÁRIA poderá empenhar, ceder ou de qualquer outra
forma transferir diretamente à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, con-
forme os limites e os requisitos legais, os direitos à percepção (a) da
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, (b) das RECEITAS ACESSÓRIAS,
e (c) das indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA em virtude do
CONTRATO.

21.6. É vedado à CONCESSIONÁRIA:

21.6.1. Prestar qualquer forma de GARANTIA em favor de terceiros,
inclusive em favor de seu controlador, salvo em favor de seus
financiadores.

21.6.2. Conceder empréstimos, financiamentos ou realizar quaisquer out-
ras formas de transferência de recursos para seus acionistas, ex-
ceto:

21.6.1. Transferências de recursos a t́ıtulo de distribuição de dividendos.

21.6.2. Redução do capital, respeitado os limites previstos na subcláusula
20.1.

21.6.3. Pagamentos de juros sobre capital próprio.

21.6.4. Pagamentos pela contratação de serviços celebrada em condições
equitativas às de mercado.

21.6.5. Quitação de operações de mútuo com empresas do mesmo grupo
econômico.
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21.7. Nos termos do art. 5o, inciso IX, da Lei Federal no 11.079/04, a CON-
CESSIONÁRIA deverá compartilhar com o PODER CONCEDENTE,
na razão de 50% (cinquenta por cento), os ganhos econômicos que ob-
tiver, em decorrência da redução do risco de crédito dos financiamentos
eventualmente tomados, especialmente em virtude da renegociação das
condições anteriormente contratadas ou da quitação antecipada das
obrigações.

21.7.1. Caso a redução do risco de crédito não advenha da atuação conc-
reta da CONCESSIONÁRIA, os ganhos econômicos obtidos serão
apropriados integralmente pelo PODER CONCEDENTE medi-
ante revisão do VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO
MENSAL.

21.7.2. A incorporação ao VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO
MENSAL dos ganhos econômicos referidos nesta cláusula deverá
ocorrer na revisão anual do VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO
MENSAL prevista na subcláusula 27.1.1.

22 ASSUNÇÃO DO CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA PELAS

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

22.1. Para assegurar a continuidade da CONCESSÃO, é facultada às INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS que financiarem a CONCESSIONÁRIA a assunção
do controle da CONCESSIONÁRIA, em caso de inadimplemento con-
tratual das obrigações por ela assumidas nos referidos contratos de
financiamento.

22.2. Quando configurada inadimplência do financiamento ou da execução
do CONTRATO por parte da CONCESSIONÁRIA, que possa dar
ensejo à transferência de controle nesta cláusula, a INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA deverá notificar a CONCESSIONÁRIA e o PODER
CONCEDENTE, informando-os sobre a inadimplência e abrindo à
CONCESSIONÁRIA o prazo de 30 (trinta) dias para purgar o inadim-
plemento.

22.3. Decorrido o prazo referido na subcláusula anterior, e mantida a situação
de inadimplência, os financiadores poderão assumir a CONCESSÃO,
comunicando formalmente sua decisão ao PODER CONCEDENTE
com antecedência prévia de 30 (trinta) dias úteis, devendo ainda:

22.3.1. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do CONTRATO
de CONCESSÃO, do EDITAL e seus ANEXOS.
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22.3.2. Informar que atendem aos requisitos de regularidade juŕıdica e
fiscal necessários à assunção dos SERVIÇOS.

22.4. A transferência do controle da CONCESSIONÁRIA pelas INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS a terceiros dependerá de autorização prévia do PODER
CONCEDENTE, condicionada à demonstração de que o destinatário
da transferência atende às exigências de capacidade técnica, idonei-
dade financeira e regularidade juŕıdica e fiscal exigidas pelo EDITAL.

22.5. A assunção do controle da CONCESSIONÁRIA, nos termos desta
cláusula, não alterará as obrigações da CONCESSIONÁRIA e de seus
controladores perante o PODER CONCEDENTE.

22.6. Os contratos de financiamento, encaminhados ao PODER CONCE-
DENTE, deverão indicar os dados de contato dos financiadores, com o
intuito de viabilizar a comunicação de eventual instauração de pro-
cesso administrativo pelo PODER CONCEDENTE para averiguar
a ocorrência de inadimplemento contratual por parte da CONCES-
SIONÁRIA.

23 DA GOVERNANÇA CORPORATIVA E ESCRITURAÇÃO

CONTÁBIL

23.1. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer às boas práticas de gover-
nança corporativa, com a apresentação de contas e demonstrações
contábeis padronizadas, conforme as regras contábeis brasileiras.

23.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCE-
DENTE suas demonstrações contábeis e financeiras, acompan-
hadas do relatório de empresa de auditoria independente, obede-
cidas a Lei n.o 6.404/76, a Lei no 11.638/07 e a Lei n.o 9.430/96,
as deliberações da CVM aplicáveis, ou as normas que venham a
suceder estes diplomas, em até 120 (cento e vinte) dias contados
a partir do fim do exerćıcio contábil, para o relatório anual.

23.2. Para garantir a uniformidade e a transparência das informações contábeis
fornecidas, o PODER CONCEDENTE poderá elaborar um plano de
contas a ser cumprido pela CONCESSIONÁRIA.

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

23.3.1. Transações com o controlador ou com controladas.
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23.3.2. Depreciação e amortização dos ativos da CONCESSIONÁRIA e
dos BENS REVERSÍVEIS.

23.3.3. Provisão para contingências (ćıveis, trabalhistas, fiscais, ambien-
tais ou administrativas).

23.3.4. Relatório da administração.

23.3.5. Parecer do conselho fiscal.

23.3.6. Declaração da CONCESSIONÁRIA contendo o valor do seu cap-
ital social integralizado e as alterações na sua composição so-
cietária.
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CAPÍTULO V. PAGAMENTOS À CONCESSIONÁRIA

24 REMUNERAÇÃO E RESSARCIMENTO DA CONCESSIONÁRIA

24.1. A CONCESSIONÁRIA será remunerada mediante:

24.1.1. Recebimento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL.

24.1.2. Recebimento da remuneração devida pela eventual utilização de
Pontos de Função destinado para manutenção evolutiva da SOLUÇÃO
DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO, cujo valor é fixado em
R$725, 03 (setecentos e vinte e cinco reais, e três centavos); sendo
que o quantitativo total dimensionado para cada 5 (cinco) anos,
contados da data de assinatura do CONTRATO, é de 2.000 (dois
mil) Pontos de Função, podendo tal quantidade ser integral ou
parcialmente demandada dentro do peŕıodo.

24.1.3. Outras fontes de receitas, nos termos deste CONTRATO.

24.2. Cada pagamento referente à CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL ou à
utilização de Pontos de Função destinado para manutenção evolutiva
da SOLUÇÃO DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO será adim-
plido pelo Fundo de Pagamento de Parcerias Público Privadas de Mi-
nas Gerais – FPP-MG, criado pela Lei Estadual n.22.606/2017.

24.2.1. Os recursos, observada a movimentação regular de transferência
dos recursos consoante legislação aplicável, serão depositados pelo
FPP-MG em conta separada e vinculada, denominada Conta Vin-
culada de Pagamento, a ser gerenciada por Agente de Pagamento,
destinada exclusivamente para o pagamento das obrigações indi-
cadas na subcláusula 24.1.1 e 24.1.3, a ser gerenciada por BANCO
(TRUSTEE) referido na subcláusula 24.2.4.

24.2.2. O FPP-MG transferirá na data de constituição da Conta Vin-
culada de Pagamento e nela manterá, durante toda a vigência
do CONTRATO, um saldo mı́nimo variável, correspondente a
03 (três) parcelas de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, devida-
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mente revistas e atualizadas, conforme regras de revisão ajustadas
para estas parcelas.

24.2.3. A Conta Vinculada de Pagamento será também utilizada para
fins de pagamentos das indenizações nas circunstâncias indicadas
nas subcláusulas 36.4, 38.5 e 39.3.

24.2.4. Caberá ao FPP-MG a contratação e remuneração do BANCO
(TRUSTEE), nomeando-o como depositária da Conta Vinculada
de Pagamento, indicada neste CONTRATO, e dos ganhos e re-
ceitas financeiras dela decorrentes, autorizando-o, de forma ir-
revogável e irretratável, a movimentá-la nos estritos termos do
presente CONTRATO.

24.2.5. Os montantes depositados na Conta Vinculada de Pagamento
serão automaticamente processados pelo BANCO (TRUSTEE),
sem necessidade de qualquer autorização ou notificação, da seguinte
forma:

24.2.5.1. Até terceiro dia útil anterior às datas finais de pagamento,
conforme subitem 4. do ANEXO VIII – SISTEMA DE MENSURAÇÃO
DE DESEMPENHO E CÁLCULO DO PAGAMENTO DA
CONCESSIONÁRIA., o FPP-MG informará, por escrito, ao
BANCO (TRUSTEE) a data efetiva de pagamento bem como
o valor total necessário a adimplir as obrigações de paga-
mento do PODER CONCEDENTE, correspondente ao valor
a ser transferido à CONCESSIONÁRIA, seja ele devido em
razão de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL ou da efetiva
utilização de Pontos de Função destinado para manutenção
evolutiva da SOLUÇÃO DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO,
observadas as demais condições deste CONTRATO.

24.2.5.2. De posse das informações de pagamento prestadas pelo FPP-
MG, o BANCO (TRUSTEE) transferirá, na data do paga-
mento, os recursos devidos, alocados na Conta Vinculada de
Pagamento, diretamente à contracorrente de titularidade da
CONCESSIONÁRIA.

24.2.5.3. Ainda na data do pagamento, o BANCO (TRUSTEE) trans-
ferirá à contracorrente de titularidade do FPP-MG o exce-
dente dos recursos não comprometidos com a transferência da
aĺınea acima ou com o saldo mı́nimo indicado na subcláusula
24.2.2, inclúıdos eventuais rendimentos do montante.

24.3. O FPP-MG poderá, ainda, vincular, para pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO
MENSAL, da utilização de Pontos de Função destinado para manutenção
evolutiva da SOLUÇÃO DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO e
das indenizações referidas na subcláusula 24.2.3, quaisquer dos seus
outros recursos próprios, tais como:
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24.3.1. As dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos
adicionais.

24.3.2. As doações, os aux́ılios, as contribuições e os legados destinados
ao Fundo.

24.3.3. Os provenientes de operações de crédito internas e externas.

24.3.4. As cotas de fundos estaduais.

24.3.5. Os provenientes de taxas e multas, quando advindas de parce-
rias público-privadas destinadas à prestação de serviço público
de natureza correspondente.

24.4. No caso de inadimplemento do pagamento previsto nas subcláusulas
24.2.2 e 24.2.3:

24.4.1. o débito será acrescido de multa de 2

24.4.2. No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, será conferida à
CONCESSIONÁRIA a faculdade de executar a GARANTIA DE
ADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO PODER CONCE-
DENTE de pagamento até o limite do débito, nos prazos e condições
fixados na cláusula 29.

24.5. O inadimplemento pecuniário superior a 90 (noventa) dias conferirá à
CONCESSIONÁRIA a faculdade de suspensão dos investimentos em
curso bem como a suspensão da atividade que não seja estritamente
necessária à continuidade de SERVIÇOS públicos essenciais ou à uti-
lização pública de infraestrutura existente, sem prejúızo do direito à
rescisão por meio de decisão arbitral.

24.5.1. O inadimplemento referido na subcláusula 24.4 apenas será con-
siderado suprido com o sucesso da renegociação ou a quitação
integral dos débitos.

25 CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL

26 SISTEMA DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRA

26.1. Deverão ser observados a alocação de riscos e o sistema de reequiĺıbrio
econômico-financeira dispostos do ANEXO IX – ALOCAÇÃO DE
RISCOS E SISTEMA DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
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27 REVISÕES CONTRATUAIS

27.1. Revisões Ordinárias:

27.1.1. Revisão Anual para Compartilhamento de RECEITAS ACESSÓRIAS
e Ganhos Econômicos:

27.1.1.1. A cada 12 (doze) meses, contados da DATA BASE, as PARTES
promoverão a revisão do VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO
MENSAL com o intuito exclusivo de incorporar a este valor:

27.1.1.1.1. As RECEITAS ACESSÓRIAS decorrentes da eventual
exploração de ATIVIDADES RELACIONADAS, conforme
previsto na subcláusula 17.6; e

27.1.1.1.2. Os ganhos econômicos apurados na forma do subcláusula
21.7.

27.1.1.2. A CONCESSIONÁRIA deverá compartilhar com o PODER
CONCEDENTE os ganhos econômicos que obtiver através
das RECEITAS ACESSÓRIAS no curso da execução do CON-
TRATO.

27.1.1.3. O compartilhamento seguirá a proporção do subcláusula 17.6.

27.1.1.4. O compartilhamento será feito por meio da redução da VALOR
MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL pelo valor
dos ganhos auferidos no ano anterior divididos por 12 meses.

27.1.1.5. É vedada a utilização da revisão ordinária anual do VALOR
MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL para in-
corporação de quaisquer outros elementos que não aqueles
previstos na subcláusula 27.1.1.

27.2. Revisão Quadrienal dos Parâmetros da CONCESSÃO:

27.2.1. Após 24 (vinte e quatro) meses, contados do ińıcio da prestação
dos SERVIÇOS, as PARTES realizarão processo de revisão dos
parâmetros da CONCESSÃO em relação aos aspectos previstos
nesta cláusula, vedada a alteração da alocação de riscos.

27.2.2. As revisões ocorrerão a cada 3 (três) anos da primeira revisão.

27.2.3. O prazo máximo para a instauração do processo de revisão é de
60 (sessenta) dias contados dos marcos para revisão previstos nas
subcláusulas 27.2.1 e 27.2.1.

27.2.4. Análise cŕıtica e eventual alteração do sistema de mensuração
do desempenho, levando em conta a busca da melhoria cont́ınua
da prestação dos SERVIÇOS concedidos, sem prejúızo das dis-
posições contidas neste CONTRATO, em função de:
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27.2.4.1. Indicadores de Desempenho que se mostrarem ineficazes para
proporcionar às atividades e SERVIÇOS em atendimento a
qualidade exigida pelo PODER CONCEDENTE.

27.2.4.2. Exigência, pelo PODER CONCEDENTE, de novos padrões
de desempenho, motivados pelo surgimento de inovações tec-
nológicas ou adequações a padrões nacionais ou internacionais.

27.2.5. O processo de revisão será instaurado pelo PODER CONCE-
DENTE de of́ıcio ou a pedido da CONCESSIONÁRIA.

27.2.6. O processo de revisão deverá ser conclúıdo no prazo máximo de 6
(seis) meses, após qualquer das PARTES que se sentir prejudicada
poderá recorrer à resolução de controvérsias constante na cláusula
33 deste CONTRATO.

27.2.7. O processo de revisão será conclúıdo mediante acordo das PARTES,
e seus resultados serão devidamente documentados e, caso im-
portem em alterações do CONTRATO, serão incorporados em
aditivo contratual.

27.2.8. As PARTES poderão ser assistidas por consultores técnicos de
qualquer especialidade no curso do processo de revisão e os lau-
dos, estudos, pareceres ou opiniões emitidas por estes deverão
ser encartados ao processo de modo a explicitar as razões que
levaram as PARTES ao acordo final ou à eventual divergência.

27.2.9. As reuniões, audiências ou negociações realizadas no curso do
processo de revisão deverão ser devidamente registradas.
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CAPÍTULO VI. GARANTIAS

28 GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CON-

CESSIONÁRIA

29 GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO
PODER CONCEDENTE
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CAPÍTULO VII. EXECUÇÃO ANÔMALA DO CONTRATO

30 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS SANÇÕES CONTRAT-
UAIS

30.1. O não cumprimento das cláusulas deste CONTRATO, de seus ANEXOS,
do EDITAL, da legislação e regulamentação aplicáveis ensejará, sem
prejúızo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades
eventualmente previstas na legislação e na regulamentação, a aplicação
das seguintes penalidades contratuais:

30.1.1. Advertência formal, por escrito e com referência às medidas necessárias
à correção do descumprimento.

30.1.2. Multas, quantificadas e aplicadas na forma da cláusula 31.

30.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com o PODER CONCEDENTE, por prazo não su-
perior a 2 (dois) anos.

30.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Ad-
ministração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição
do PODER CONCEDENTE.

30.2. A gradação das penalidades observará as seguintes escalas:

30.2.1. A infração será considerada leve, quando decorrer de condutas
involuntárias ou escusáveis da CONCESSIONÁRIA e das quais
ela não se beneficie.

30.2.2. A infração terá gravidade média, quando decorrer de conduta
volitiva, mas efetuada pela primeira vez pela CONCESSIONÁRIA,
sem a ela trazer qualquer benef́ıcio ou proveito, nem afetar a
prestação dos SERVIÇOS.

30.2.3. A infração será considerada grave quando o PODER CONCE-
DENTE constatar presente um dos seguintes fatores:

30.2.3.1. Ter a CONCESSIONÁRIA agido com má-fé.

40



30.2.3.2. Da infração decorrer benef́ıcio direto ou indireto para a CON-
CESSIONÁRIA.

30.2.3.3. A CONCESSIONÁRIA for reincidente na infração de gravi-
dade média.

30.2.3.4. Prejúızo econômico significativo para o PODER CONCE-
DENTE.

30.2.4. A infração será considerada grav́ıssima quando:

30.2.4.1. O PODER CONCEDENTE constatar, diante das circunstâncias
do serviço e do ato praticado pela CONCESSIONÁRIA, que
seu comportamento se reveste de grande lesividade ao inter-
esse público, por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida
ou a incolumidade f́ısica dos USUÁRIOS, a saúde pública, o
meio ambiente, o erário ou a continuidade dos SERVIÇOS.

30.2.4.2. A CONCESSIONÁRIA não contratar ou manter em vigor
a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO e os se-
guros exigidos no CONTRATO.

30.3. Sem prejúızo do disposto na cláusula 30.2, o PODER CONCEDENTE
observará, na aplicação das sanções, as seguintes circunstâncias, com
vistas a garantir a sua proporcionalidade:

30.3.1. A natureza e a gravidade da infração.

30.3.2. Os danos dela resultantes para os usuários e para o PODER
CONCEDENTE.

30.3.3. As vantagens auferidas pela CONCESSIONÁRIA em decorrência
da infração.

30.3.4. As circunstâncias atenuantes e agravantes.

30.3.5. A situação econômica e financeira da CONCESSIONÁRIA, em
especial a sua capacidade de honrar compromissos financeiros,
gerar receitas e manter a execução do CONTRATO.

30.3.6. Os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, inclusive eventuais rein-
cidências.

30.4. A advertência somente poderá ser aplicada em resposta ao cometi-
mento de infração leve ou de gravidade média, assim definidas nas
subcláusulas 30.2.1 e 30.2.2.

30.5. A multa poderá ser aplicada em resposta ao cometimento de quaisquer
infrações definidas na subcláusula 30.2 e nas hipóteses previstas na
cláusula 31.

30.6. A aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO e o seu
cumprimento não prejudicam a cominação de outras sanções previstas
para o mesmo fato pela legislação aplicável.
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30.7. A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com o PODER CONCEDENTE, por prazo não superior a
2 (dois) anos, somente poderá ser aplicada em resposta ao cometimento
de infração grave ou grav́ıssima, assim definidas nas subcláusulas 30.2.3
e 30.2.4.

30.8. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admin-
istração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, so-
mente poderá ser aplicada em resposta ao cometimento de infração
grav́ıssima, assim definida na subcláusula 30.2.4.

30.9. As penalidades serão aplicadas de of́ıcio pelo PODER CONCEDENTE,
garantido o devido processo administrativo, especialmente o direito à
ampla defesa e ao contraditório.

30.10. A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta cláusula 30 não
impede a declaração de caducidade da CONCESSÃO pelo PODER
CONCEDENTE, nas hipóteses previstas no CONTRATO.

31 DAS MULTAS

31.1. O não cumprimento das cláusulas deste CONTRATO, de seus ANEXOS,
do EDITAL, ensejará a aplicação de multa à CONCESSIONÁRIA,
nunca individualmente inferior a R2.000, 00ousuperioraR 10.000.000,00,
sem prejúızo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades
eventualmente previstas na legislação e neste CONTRATO.

31.2. No caso de infrações continuadas, serão fixadas multas diárias en-
quanto perdurar o descumprimento.

31.3. As multas não terão caráter compensatório ou indenizatório.

31.4. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas serão
destinadas ao PODER CONCEDENTE.

31.5. Sem excluir a possibilidade de aplicação de multa por outros compor-
tamentos (31.1), a CONCESSIONÁRIA responderá por:

31.5.1. Multa mensal, no valor de R$200.000, 00 (duzentos mil reais),
na hipótese de não contratação ou manutenção atualizada das
apólices dos seguros exigidas no CONTRATO.

31.5.2. Multa diária, no valor correspondente à 0,6

31.5.3. Multa diária, no valor de R$2.000, 00 (dois mil reais), na hipótese
de desrespeito ao dever de transparência na apresentação de in-
formações econômicas, contábeis, técnicas, financeiras e outras
relacionadas à execução do CONTRATO.
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31.5.4. Multa diária, no valor de R$2.000, 00 (dois mil reais), na hipótese
de desrespeito pela CONCESSIONÁRIA das solicitações, noti-
ficações e determinações do PODER CONCEDENTE.

31.5.5. Multa mensal de R$460.000, 00 (quatrocentos e sessenta mil reais),
em função de descumprimento de cada marco-final previsto no
CRONOGRAMA constante no ANEXO VI – CRONOGRAMA.

31.5.6. Multa no valor de R$3.000.000, 00 (três milhões), no caso de
obtenção, na forma do ANEXO VIII – SISTEMA DE MENSURAÇÃO
DE DESEMPENHO E CÁLCULO DO PAGAMENTO DA CON-
CESSIONÁRIA., de “Índice de desempenho - ID” inferior à 50

31.6. Os valores das multas referidos nas cláusulas anteriores serão reajusta-
dos pelo IRC, anualmente, a partir da DATA BASE do CONTRATO.

31.7. As multas diárias poderão ser objeto de compensação com os futuros
pagamentos da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL ou de execução da
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, observado o item
31.8.

31.8. A aplicação da penalidade de multa observará à seguinte sistemática:

31.8.1. Concretizada a aplicação da multa, o PODER CONCEDENTE
emitirá o documento de cobrança correspondente contra a CON-
CESSIONÁRIA, que deverá pagar o valor devido em até 05 (cinco)
dias úteis contados da data do recebimento da notificação.

31.8.2. Em caso de não pagamento da multa pela CONCESSIONÁRIA
no prazo devido, o PODER CONCEDENTE poderá descontar o
valor apurado do pagamento a que fizer jus a CONCESSIONÁRIA,
ou ainda, executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CON-
TRATO.

31.8.2.1. Haverá incidência automática de multa de 2

31.8.3. A aplicação das multas contratuais não se confunde com a metodolo-
gia de avaliação de desempenho da CONCESSIONÁRIA e a re-
spectiva nota e/ou descontos que lhe forem atribúıdos em decorrência
da sistemática de mensuração de desempenho, conforme ANEXO
VIII – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E
CÁLCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA..

31.8.4. As multas previstas serão aplicadas sem prejúızo da caracter-
ização de hipótese de intervenção ou de decretação de caduci-
dade, conforme disciplinado neste CONTRATO, ou, ainda, da
aplicação de outras penalidades previstas na legislação pertinente.

31.9. A aplicação das multas previstas neste CONTRATO não exclui a
aplicação de sanções decorrentes de legislações ambientais vigentes.
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32 DA INTERVENÇÃO

32.1. O PODER CONCEDENTE poderá intervir na CONCESSÃO com o
fim de assegurar a adequação na execução das OBRAS e na prestação
dos SERVIÇOS, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,
regulamentares e legais pertinentes, nas hipóteses seguintes:

32.1.1. Cessação ou interrupção, total ou parcial, da execução das OBRAS
ou da prestação dos SERVIÇOS.

32.1.2. Deficiências graves no desenvolvimento das atividades abrangidas
pela CONCESSÃO.

32.1.3. Situações que ponham em risco o meio ambiente e a segurança
de pessoas ou bens.

32.1.4. Descumprimento reiterado das obrigações contratuais.

32.2. A intervenção far-se-á na forma estabelecida na lei, e será acompan-
hada da designação do interventor, especificando-se, ainda, o prazo e
os limites da intervenção.

32.3. Imediatamente após a decretação da intervenção, o PODER CONCE-
DENTE promoverá a ocupação e utilização das instalações, equipa-
mentos, material e pessoal empregados na execução do CONTRATO,
necessários à sua continuidade.

32.4. Decretada a intervenção, o PODER CONCEDENTE, no prazo de 30
(trinta) dias, instaurará processo administrativo que deverá estar con-
clúıdo no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, para comprovar
as causas determinantes da intervenção e apurar as respectivas re-
sponsabilidades, assegurado à CONCESSIONÁRIA amplo direito de
defesa.

32.5. Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO, as OBRAS
e os SERVIÇOS objeto do CONTRATO voltarão à responsabilidade
da CONCESSIONÁRIA.

32.6. A ocorrência de intervenção pelo PODER CONCEDENTE não deson-
era as obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA junto às INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS e, por motivo justificado em prol do interesse público,
o PODER CONCEDENTE poderá abdicar da intervenção em favor da
assunção do controle da CONCESSIONÁRIA por essas INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS, consoante a cláusula 22.

32.7. Durante o peŕıodo em que durar a intervenção, o PODER CONCE-
DENTE poderá arcar diretamente com o pagamento dos funcionários,
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fornecedores e financiadores, desonerando-se do pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO
MENSAL, podendo, para fins de custeio ou reembolso das despesas
havidas:

32.7.1. Se apropriar das RECEITAS ACESSÓRIAS eventualmente dev-
idas à CONCESSIONÁRIA.

32.7.2. Se valer da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

32.7.3. Reduzir as parcelas vincendas da CONTRAPRESTAÇÃO MEN-
SAL a ser recebida pela CONCESSIONÁRIA, na proporção dos
custos e despesas assumidas no peŕıodo da intervenção.

32.8. O PODER CONCEDENTE poderá optar por dar regular continuidade
aos pagamentos da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, durante o peŕıodo
em que durar a intervenção.

33 RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

33.1. Comissão Técnica:

33.1.1. A Comissão Técnica é o órgão responsável por avaliar e recomen-
dar ao PODER CONCEDENTE opções técnicas para a solução
de eventuais divergências de qualquer natureza durante a ex-
ecução do CONTRATO.

33.1.2. A Comissão Técnica é a primeira instância posśıvel na busca de
solução de controvérsias entre as PARTES, buscando evitar, mas
não prejudicando o direito das PARTES em acionar o mecanismo
de arbitragem previsto na subcláusula 33.2 do CONTRATO.

33.1.3. A Comissão Técnica deverá ser institúıda em até 30 (trinta)
dias após a apresentação, por uma das PARTES, de requisição
de solução de divergência por meio da instauração de Comissão
Técnica.

33.1.4. A Comissão Técnica será composta por 3 (três) membros, cada
um com direito a 01 (um) voto nas deliberações, que serão desig-
nados da seguinte forma:

33.1.4.1. Um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE.

33.1.4.2. Um membro indicado pela CONCESSIONÁRIA.

33.1.4.3. Um membro indicado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

33.1.4.4. Caso não haja indicação pelo VERIFICADOR INDEPEN-
DENTE, ou este não seja contratado, o terceiro membro,
será escolhido de comum acordo entre membros indicados
por cada uma das PARTES, no prazo de 15 (quinze) dias
contados da designação dos demais membros.

45



33.1.4.4.1. Caso não haja acordo entre os membros indicados pelo
PODER CONCEDENTE e pela CONCESSIONÁRIA na
escolha do terceiro membro do Comitê Técnico, este será
indicado pelo PODER CONCEDENTE.

33.1.5. A Comissão Técnica não terá reuniões ordinárias.

33.1.6. Qualquer uma das PARTES poderá solicitar reunião da Comissão
Técnica, a partir de comunicado por escrito, incluindo (i) a de-
scrição da situação de divergência para a qual deseja-se uma de-
liberação, (ii) suas alegações relativamente à questão formulada,
(iii) cópia de todos os documentos necessários para a solução da
demanda, bem como (iv) indicação da especialização necessária
para indicação do membro eventual.

33.1.7. O procedimento para solução de divergências iniciar-se-á medi-
ante a comunicação de solicitação de pronunciamento da Comissão
Técnica à outra parte, e será processado da seguinte forma:

33.1.7.1. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da
comunicação referida na subcláusula 33.1.7, a parte recla-
mada apresentará as suas alegações relativamente à questão
formulada;

33.1.7.2. O parecer da Comissão Técnica será emitido em um prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebi-
mento, pela Comissão Técnica, das alegações apresentadas
pela parte reclamada; e

33.1.7.3. Os pareceres da Comissão Técnica serão considerados aprova-
dos se contarem com o voto favorável da maioria de seus
membros.

33.1.8. A Comissão Técnica, com base nos fundamentos, documentos e
estudos apresentados pelas PARTES, apresentará a proposta de
solução amigável, que deverá observar os prinćıpios da Adminis-
tração Pública.

33.1.9. A Comissão Técnica, após as devidas análises, apresentará sua re-
comendação ao PODER CONCEDENTE. Em caso de ratificação
da decisão pelo PODER CONCEDENTE, a decisão da Comissão
Técnica será vinculante para as PARTES, até que sobrevenha
eventual decisão arbitral ou judiciária sobre a divergência.

33.1.9.1. Caso a CONCESSIONÁRIA não aceite a decisão deverá in-
staurar procedimento arbitral no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias a contar da comunicação da decisão, sob pena de preclusão
do direito de impugná-la.

33.1.10. A submissão de qualquer questão à Comissão Técnica não exon-
era a CONCESSIONÁRIA de dar integral cumprimento às suas
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obrigações contratuais e às determinações do PODER CONCE-
DENTE.

33.1.11. Todas as despesas necessárias ao exame dos pleitos pela Comissão
Técnica serão arcadas pela CONCESSIONÁRIA, com exceção da
remuneração eventualmente devida aos membros indicados pelo
PODER CONCEDENTE.

33.1.12. A Comissão Técnica não poderá revisar as cláusulas do CON-
TRATO.

33.2. Arbitragem:

33.2.1. As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei Fed-
eral no 9.307/96 e Lei Estadual 19.477/11, resolver por meio de
arbitragem todo e qualquer conflito de interesses que decorra da
execução do CONTRATO ou de quaisquer Contratos, documen-
tos, anexos ou acordos a ele relacionados.

33.2.2. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as
PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposições
deste CONTRATO, inclusive quanto à obrigação de continuidade
na prestação do serviço, e das determinações do PODER CONCE-
DENTE que no seu âmbito sejam comunicadas e recebidas pela
CONCESSIONÁRIA previamente à data da submissão da questão
à arbitragem, até que uma decisão final seja obtida relativamente
à matéria discutida.

33.2.3. A arbitragem será processada pela Câmara de Arbitragem Em-
presarial - Brasil (“CAMARB”), segundo as regras previstas no
seu regulamento vigente na data em que a arbitragem for iniciada.

33.2.3.1. Havendo acordo entre as PARTES ou em caso de extinção da
CAMARB, será eleita outra câmara para o processamento da
arbitragem.

33.2.4. A arbitragem será conduzida no Munićıpio de Belo Horizonte,
utilizando-se a ĺıngua portuguesa como idioma oficial para a prática
de todo e qualquer ato.

33.2.5. A legislação aplicável à arbitragem será a seguinte: Lei Federal
no 11.079, de 30 de dezembro de 2004; Lei Federal no 8.987, de
13 de fevereiro de 1995; Lei Federal no 9.074, de 7 de julho de
1995, Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993; e a legislação
de processo civil brasileira naquilo que não for conflitante com as
normas do tribunal arbitral.

33.2.6. O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros de re-
conhecida idoneidade e conhecimento da matéria a ser decidida,
cabendo a cada parte indicar um árbitro, sendo o terceiro árbitro
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escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas PARTES,
cabendo-lhe a presidência do tribunal arbitral.

33.2.6.1. Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos por cada
parte, o terceiro árbitro será indicado pela CAMARB, ob-
servados os termos e condições aplicáveis previstos no seu
regulamento de arbitragem.

33.2.7. Antes de institúıda a arbitragem, as PARTES poderão recorrer
ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de
urgência.

33.2.7.1. Caso as medidas referidas na subcláusula 33.2.7 se façam
necessárias no curso do procedimento arbitral, deverão ser
requeridas e apreciadas pelo tribunal arbitral que, por sua
vez, poderá solicitá-las ao competente órgão do Poder Ju-
diciário, se as entender necessárias.

33.2.8. As decisões e a sentença do tribunal arbitral serão definitivas e
vincularão as PARTES e seus sucessores.

33.2.9. A responsabilidade pelos custos do procedimento arbitral será
determinada da seguinte forma:

33.2.9.1. A parte que solicitar a arbitragem será responsável pelas
custas para instauração do procedimento arbitral, incluindo
o adiantamento de percentual dos honorários devidos aos
árbitros.

33.2.9.2. Os custos e encargos referentes a eventuais providências tomadas
no procedimento arbitral recairão sobre a parte que solicitou
a referida providência, sendo compartilhados pelas PARTES
quando a providência for requerida pelo próprio tribunal ar-
bitral.

33.2.9.3. A parte vencida no procedimento arbitral assumirá todas
as custas, devendo ressarcir a parte vencedora pelas custas
que esta, porventura, já tenha assumido no aludido procedi-
mento.

33.2.9.4. No caso de procedência parcial do pleito levado ao tribunal
arbitral, os custos serão divididos entre as PARTES, se assim
entender o tribunal, na proporção da sucumbência de cada
uma.
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CAPÍTULO VIII. EXTINÇÃO DO CONTRATO

34 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A EXTINÇÃO DO CON-
TRATO

34.1. A CONCESSÃO extinguir-se-á por:

34.1.1. Advento do termo contratual.

34.1.2. Encampação.

34.1.3. Caducidade.

34.1.4. Rescisão.

34.1.5. Anulação.

34.1.6. Ocorrência de CASO FORTUITO ou de FORÇA MAIOR, regu-
larmente comprovada, impeditiva da execução do CONTRATO.

34.2. Extinta a CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE assumirá imedi-
atamente a prestação dos SERVIÇOS, sendo-lhe revertidos gratuita-
mente todos os BENS REVERSÍVEIS, livres e desembaraçados de
quaisquer ônus ou encargos.

34.3. No prazo de 6 (seis) meses anteriores à extinção da CONCESSÃO,
o PODER CONCEDENTE elaborará o Relatório Provisório de Re-
versão.

34.4. O Relatório Provisório de Reversão retratará a situação dos BENS
REVERSÍVEIS e determinará a sua aceitação pelo PODER CONCE-
DENTE ou indicará a necessidade de intervenções ou substituições
sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA que assegurem a ob-
servância do dever de manutenção constante dos BENS REVERSÍVEIS.

34.4.1. O Relatório Provisório de Reversão fixará os prazos em que as
eventuais intervenções ou substituições serão efetivadas.

34.5. Caso haja interesse do PODER CONCEDENTE em incluir no Re-
latório Provisório de Reversão BENS REVERSÍVEIS adquiridos por
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meio de CONTRATO de arrendamento mercantil, a CONCESSIONÁRIA
deverá exercer a opção de compra em tais Contratos antes do Relatório
Definitivo de Reversão.

34.6. As intervenções e substituições deverão ser devidamente justificadas,
especialmente quanto a sua conveniência, necessidade e economicidade.

34.7. As intervenções e substituições realizadas com o objetivo de dar con-
cretude ao dever de manutenção dos BENS REVERSÍVEIS pela CON-
CESSIONÁRIA não gerarão direito à indenização ou compensação em
favor da CONCESSIONÁRIA.

34.8. O Relatório Provisório de Reversão, no caso de verificação do des-
cumprimento do dever de manutenção dos BENS REVERSÍVEIS, de-
terminará a abertura do devido processo para eventual aplicação de
penalidade contra a CONCESSIONÁRIA.

34.9. A CONCESSIONÁRIA promoverá a retirada de todos os bens não
reverśıveis.

34.9.1. Retirados os bens não reverśıveis e verificado o integral cumpri-
mento das determinações do Relatório Provisório de Reversão, o
PODER CONCEDENTE elaborará o Relatório Definitivo de Re-
versão, no prazo de 60 (sessenta) dias, com o objetivo de liberar a
CONCESSIONÁRIA de todas as obrigações inerentes à reversão
de bens.

34.9.2. Enquanto não expedido o Relatório Definitivo de Reversão, não
será liberada a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

34.9.3. O PODER CONCEDENTE poderá, a seu exclusivo critério, suceder
a CONCESSIONÁRIA nos Contratos de arrendamento ou locação
de bens essenciais à prestação dos SERVIÇOS.

35 DO ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

35.1. Encerrado o PRAZO DA CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA será
responsável pelo encerramento de quaisquer Contratos inerentes à CON-
CESSÃO celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos, re-
sponsabilidades e ônus dáı resultantes.

35.2. A CONCESSIONÁRIA deverá tomar todas as medidas razoáveis e
cooperar plenamente com o PODER CONCEDENTE para que os
SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO continuem a ser prestados de
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acordo com o CONTRATO, de forma ininterrupta, bem como pre-
venir e mitigar qualquer inconveniência ou risco à saúde ou segurança
dos usuários.

35.3. Na hipótese de advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA
não fará jus a qualquer indenização relativa a investimentos relativos
aos BENS REVERSÍVEIS em decorrência do término do PRAZO DA
CONCESSÃO, tendo em vista o que dispõe a subcláusula 7.11.

35.4. Até 12 (doze) meses antes da data do término do prazo contratual,
a CONCESSIONÁRIA apresentará ao PODER CONCEDENTE um
programa de desmobilização operacional, a fim de se definirem, con-
sensualmente, as regras e os procedimentos para a assunção da CON-
CESSÃO pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro por esse au-
torizado.

36 DA ENCAMPAÇÃO

37 DA CADUCIDADE

38 RESCISÃO

38.1. O CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCES-
SIONÁRIA, mediante ação proposta perante o tribunal arbitral, no
caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCE-
DENTE, em especial:

38.1.1. Expropriação, sequestro ou requisição de uma parte substan-
cial dos ativos ou participação societária da CONCESSIONÁRIA
pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer outro órgão público.

38.1.2. Inadimplemento por parte do PODER CONCEDENTE por peŕıodo
superior a 90 dias de qualquer parcela devida por parte do mesmo.

38.1.2.1. Não será considerado inadimplemento para fins da subcláusula
38.1.2, o pagamento das parcelas da CONTRAPRESTAÇÃO
MENSAL e regularizado pela execução das GARANTIAS
previstas na cláusula 29, obedecido o prazo da subcláusula
38.1.2.

38.1.3. Descumprimento de obrigações pelo PODER CONCEDENTE
que gere um desequiĺıbrio econômico-financeiro do CONTRATO
cujo procedimento de recomposição não seja conclúıdo nos pra-
zos estabelecidos no CONTRATO por motivos imputáveis ao
PODER CONCEDENTE.
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38.1.4. A não constituição da GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO
CONTRATO PELO PODER CONCEDENTE, prevista na Cláusula
29, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do
CONTRATO.

38.1.5. A não reposição da GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO
CONTRATO PELO PODER CONCEDENTE, ainda que par-
cial, no prazo mencionado na Cláusula 29.

38.2. O inadimplemento referido nas subcláusulas 38.1.2 e 38.1.3 apenas
será considerado suprido com o sucesso da renegociação ou a quitação
integral dos débitos.

38.3. Não configurará hipótese de rescisão o descumprimento de obrigações
pelo PODER CONCEDENTE que possa ser remediado, desde que não
comprometa em definitivo a possibilidade de execução do OBJETO.

38.4. Os SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA não poderão ser
interrompidos ou paralisados até o trânsito em julgado da sentença
do tribunal arbitral que decretar a rescisão do CONTRATO ou até
obtenção de autorização expressa e espećıfica perante o tribunal arbi-
tral ou o Poder Judiciário, nos termos da Lei n. 9.307/1996.

38.5. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, no caso de rescisão, será
calculada de acordo com as subcláusulas 36.2, 36.3 e 36.4.

38.6. Para fins do cálculo da indenização referida nesta cláusula, considerar-
se-ão os valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a t́ıtulo de cober-
tura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ense-
jaram a rescisão.

38.7. O CONTRATO também poderá ser rescindido por consenso entre as
PARTES, que compartilharão os custos e as despesas decorrentes da
rescisão.

39 ANULAÇÃO

40 EFEITOS DA EXTINÇÃO SOBRE OS BENS REVERSÍVEIS

40.1. Extinta a CONCESSÃO, serão revertidos ao PODER CONCEDENTE
todos os BENS REVERSÍVEIS, livres e desembaraçados de quais-
quer ônus ou encargos, em condições adequadas de operação, com as
caracteŕısticas e requisitos técnicos mantidos, de modo a permitir a
continuidade na prestação do serviço concedido, e cessarão, para a
CONCESSIONÁRIA, todos os direitos emergentes do CONTRATO.
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40.1.1. O valor de todos os BENS REVERSÍVEIS e investimentos re-
alizados na CONCESSÃO deverá ser integralmente depreciado e
amortizado pela CONCESSIONÁRIA no prazo da CONCESSÃO,
nos termos da legislação vigente.

40.1.2. A reversão, nesse caso, será gratuita e automática, com os bens
em perfeitas condições de operacionalidade, utilização e manutenção,
e livres de quaisquer ônus ou encargos, sem prejúızo do desgaste
normal resultante de seu uso.

40.2. Na extinção da CONCESSÃO, haverá imediata assunção dos direitos
e obrigações da CONCESSIONÁRIA relativos à CONCESSÃO pelo
PODER CONCEDENTE, ou outro ente por ele indicado.

40.3. Dentre o antepenúltimo e o último mês de vigência do PRAZO DA
CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá transmitir, para respositório
indicado pelo PODER CONCENDENTE, todos os dados armazenados
em decorrência dos SERVIÇOS, conforme ANEXO IV – OBRIGAÇÕES
MÍNIMAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – APÊNDICE 4 –
OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS – ARMAZENAMENTO., sejam eles
DADOS BRUTOS, DADOS PRÉ-PROCESSADOS ou DADOS TRATA-
DOS.

40.4. O PODER CONCEDENTE poderá recusar receber BENS REVERSÍVEIS
que considere inaproveitáveis, garantido o direito da CONCESSIONÁRIA
ao contraditório, inclusive através da elaboração e apresentação, às
suas expensas, de laudos ou estudos demonstrando a utilidade dos
BENS REVERSÍVEIS recusados.

40.4.1. Os BENS REVERSÍVEIS recusados pelo PODER CONCEDENTE
não serão computados para fins de amortização dos investimen-
tos realizados pela CONCESSIONÁRIA, o que não a exime da
obrigação de mantê-los em perfeito funcionamento e bom estado
de conservação.

40.4.2. Havendo discordância da CONCESSIONÁRIA quanto à decisão
do PODER CONCEDENTE, admitir-se-á a utilização da res-
olução de controvérsias previstas neste CONTRATO.
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CAPÍTULO IX. DISPOSIÇÕES FINAIS

41 DISPOSIÇÕES GERAIS

41.1. O não exerćıcio, ou o exerćıcio tardio ou parcial, de qualquer direito
que assista a qualquer das PARTES pelo CONTRATO, não importa
em renúncia, nem impede o seu exerćıcio posterior a qualquer tempo,
nem constitui novação da respectiva obrigação ou precedente.

41.2. Se qualquer disposição do CONTRATO for considerada ou declarada
nula, inválida, ilegal ou inexeqúıvel em qualquer aspecto, a validade, a
legalidade e a exequibilidade das demais disposições contidas no CON-
TRATO não serão, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal
fato.

41.2.1. As PARTES negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições
inválidas, ilegais ou inexeqúıveis por disposições válidas, legais e
exeqúıveis, cujo efeito econômico seja o mais próximo posśıvel ao
efeito econômico das disposições consideradas inválidas, ilegais
ou inexeqúıveis.

41.3. Cada declaração e garantia feita pelas PARTES no presente CON-
TRATO deverá ser tratada como uma declaração e garantia indepen-
dente, e a responsabilidade por qualquer falha será apenas daquele que
a realizou e não será alterada ou modificada pelo seu conhecimento por
qualquer das PARTES.

41.4. As comunicações e as notificações entre as PARTES serão efetuadas
por escrito e remetidas: (a) em mãos, desde que comprovadas por
protocolo, (b) por e-mail ou outro meio remoto, desde que comprovada
a recepção, ou (c) por correio registrado, com aviso de recebimento.

41.5. Todos os documentos relacionados ao CONTRATO e à CONCESSÃO
deverão ser redigidos em, ou oficialmente traduzidos para, a ĺıngua
portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou inconsistência, a versão
em ĺıngua portuguesa deverá prevalecer.
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41.6. Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-ão em
dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a dias
úteis.

41.6.1. Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se
o último dia do prazo.

41.6.2. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do PODER
CONCEDENTE, prorrogando-se para o próximo dia útil o ińıcio
ou vencimento de prazo que coincida com dia em que não houver
expediente no PODER CONCEDENTE.

41.7. Fica desde já eleito o Foro da Fazenda Pública da Comarca de Belo
Horizonte/MG para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do pre-
sente CONTRATO que não possam ser resolvidas pelas opções men-
cionadas na cláusula 33, nos termos do CONTRATO.

E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o CONTRATO
em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, considerada cada uma delas um
original.

Belo Horizonte, [•].
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