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CONTRATO DE CONCESSÃO PARA A EXPLORAÇÃO E OPERAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO REGULAR DE 

PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA / SP. 

 

 



PREÂMBULO 
 
 
Pelo presente instrumento, de um lado, 
 
 
O MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA/SP, pessoa jurídica de direito público 
interno, devidamente cadastrado no CNPJ sob o nº [.], com sede na Av. Vereador João 
Fernandes, 283 - Vila Virgínia , CEP: 08576-000, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Transportes, com sede na [.], n° [.], CEP [.], neste ato representada pelo 
Prefeito, Sr. Mamoru Nakashima, brasileiro, [estado civil], [profissão], portador da 
Carteira de Identidade n° [.], inscrito no CPF sob o n° [.], residente e domiciliado em [.], 
neste ato denominado PODER CONCEDENTE; e 
 
A EMPRESA [.], com sede na [.], inscrita no CNPJ sob o n° [.], representada por seu 
presidente [nome e qualificação], portador da Carteira de Identidade n° [.], inscrito no 
CPF sob o n° [.], residente e domiciliado em [.], neste ato denominada 
CONCESSIONÁRIA; 
 
PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA, doravante denominados em 
conjunto como “Partes” e, individualmente, como “Parte”, 
 
 
CONSIDERANDO QUE 
 
(A) O Município de Itaquaquecetuba/SP, por meio do Edital de Chamamento Público 
(“Edital”), convocou a iniciativa privada a apresentar estudos de modelagem 
operacional, econômico-financeira, jurídica e de engenharia, com a finalidade de 
auxiliar a Administração Pública Municipal na estruturação de contrato de concessão 
com o particular para a delegação da prestação do Serviço de Transporte Público 
Coletivo Urbano Regular de Passageiros (“Serviço de Transporte Coletivo”) no 
Município de Itaquaquecetuba/SP; 
 
(B) A delegação do Serviço de Transporte Coletivo por meio da concessão comum é 
uma forma de aumentar a eficiência na prestação desses serviços e reduzir as despesas 
públicas, de forma a garantir a ordem social e econômica no Município de 
Itaquaquecetuba, bem como ampliar a mobilidade dos munícipes, estimulando o uso do 
transporte coletivo com melhorias na microacessibilidade e ênfase na sustentabilidade, a 
fim de assegurar a consecução dos objetivos, princípios e diretrizes da Lei Federal n° 
12.587/2012 (“Lei de Mobilidade Urbana”); 
 



(C) O PODER CONCEDENTE decidiu atribuir à iniciativa privada a prestação e a 
exploração dos Serviços de Transporte Coletivo no Município de Itaquaquecetuba, 
conforme autorizado pelo Chefe do Poder Executivo; e 
 
(D) O PODER CONCEDENTE instaurou processo licitatório, em que a empresa [.], 
sagrou-se vencedora apresentando a melhor proposta e constituindo a SPE para 
assinatura do presente CONTRATO DE CONCESSÃO. 
 
Resolvem as Partes celebrar o presente CONTRATO DE CONCESSÃO, em 
conformidade com o disposto no Edital de Concorrência nº [.], na Constituição Federal 
de 1988,  nas Leis Federais nº 8.987/1995 (“Lei de Concessões”), 9.074/1995 (“Lei de 
Concessões e Permissões”), 8.666/1993 (“Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos”), 12.587/2012 (“Lei de Mobilidade Urbana”), 10.257/2001 
(“Estatuto da Cidade”), na Lei Orgânica do Município de Itaquaquecetuba, e demais 
normas que regem a matéria, disciplinando-se pelas cláusulas e condições fixadas neste 
instrumento, a seguir transcritas. 
 
CAPÍTULO I — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA 1ª – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1 Para os fins do presente CONTRATO DE CONCESSÃO, e sem prejuízo de 
outras definições aqui estabelecidas, as seguintes definições aplicam-se às respectivas 
expressões: 
 
ANEXOS: São os documentos integrantes do CONTRATO DE CONCESSÃO, nos 
termos da Cláusula 2ª deste CONTRATO; 
 
ÁREA DA CONCESSÃO: é o limite territorial do MUNICÍPIO, que será atendido 
pela CONCESSIONÁRIA por meio da prestação do SERVIÇO DE TRANSPORTE 
COLETIVO, nos termos do CONTRATO e seus ANEXOS; 
 
BENS REVERSÍVEIS: bens indispensáveis à continuidade do SERVIÇO DE 
TRANSPORTE COLETIVO relacionados ao objeto da CONCESSÃO, os quais 
serão revertidos ao PODER CONCEDENTE ao término do CONTRATO; 
 
BENS VINCULADOS À CONCESSÃO: bens, integrantes ou não do patrimônio da 
CONCESSIONÁRIA, necessários à implantação adequada e contínua do SERVIÇO 
objeto deste CONTRATO; 
 
CASO FORTUITO: evento imprevisível e inevitável que tenha um impacto sobre a 
execução do objeto da CONCESSÃO. É toda situação decorrente de fato alheio à 
vontade das PARTES, porém, proveniente de atos humanos; 



 
CONCESSÃO ou CONCESSÃO COMUM: disciplinada pela Lei Federal nº 
8.987/1995, na qual caracteriza-se pela transferência, pelo PODER CONCEDENTE, 
da prestação do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO no MUNICÍPIO à 
CONCESSIONÁRIA, que será remunerada, exclusivamente, por meio de TARIFA 
paga pelos USUÁRIOS do SERVIÇO, ou de qualquer outra forma decorrente da 
própria exploração do SERVIÇO; 
 
CONCESSIONÁRIA: Sociedade de Propósito Específico - SPE, constituída de acordo 
e sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de execução do objeto da CONCESSÃO; 
 
CONTRATO ou CONTRATO DE CONCESSÃO: é o presente instrumento jurídico, 
que rege a CONCESSÃO; 
 
COMISSÃO DE MEDIAÇÃO: comitê responsável pela condução dos procedimentos 
destinados à resolução de divergências técnicas na execução do CONTRATO; 
 
DATA DA ORDEM DE INÍCIO: data correspondente à ordem de início do 
SERVIÇO objeto da CONCESSÃO a ser exarada por escrito pelo PODER 
CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, depois de publicado o CONTRATO no 
Diário Oficial do MUNICÍPIO; 
 
DMT: Divisão Municipal de Trânsito da Prefeitura de Itaquaquecetuba, órgão 
responsável pela Administração do Sistema Municipal de Transporte Coletivo, ou o 
órgão que o venha substituir; 
 
EDITAL: é o instrumento convocatório e seus anexos, regulador dos termos e 
condições da LICITAÇÃO, para a execução do SERVIÇO, que é anexo do presente 
CONTRATO; 
 
FINANCIADORES: toda(s) e qualquer instituição financeira, banco de fomento ou 
agência multilateral de crédito, que conceda financiamento à CONCESSIONÁRIA 
para a execução do objeto deste CONTRATO; 
 
FORÇA MAIOR: evento imprevisível e inevitável que tenha um impacto sobre a 
execução do objeto da CONCESSÃO. É toda situação decorrente de fato alheio à 
vontade das PARTES, porém, proveniente de atos da natureza; 
 
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: é a garantia a ser prestada e 
mantida pela CONCESSIONÁRIA de forma a garantir o fiel cumprimento do 
CONTRATO, inclusive, o pagamento das sanções pecuniárias a ela aplicadas; 
 



INDICADORES DE DESEMPENHO: padrões de qualidade, formas de aferição e 
periodicidade para a avaliação da qualidade do SERVIÇO prestado pela 
CONCESSIONÁRIA no MUNICÍPIO, nos termos do Anexo II do EDITAL. 
 
LICITAÇÃO: Concorrência Pública, Menor Valor da Tarifa nº[•]/[•]; 
 
LICITANTE VENCEDORA: empresa ou consórcios de empresas que se sagraram 
vencedor da LICITAÇÃO; 
 
MUNICÍPIO: Município de Itaquaquecetuba; 
 
ORDEM DE SERVIÇO OPERACIONAL (OSO): documento emitido pelo 
MUNICÍPIO, no qual são estabelecidas as características operacionais do serviço 
(linhas de transporte), que devem ser observadas pela CONCESSIONÁRIA, como 
itinerário, número de partidas programadas por tipo de dia (dia útil, sábado e domingo) 
e por sentido, especificação e quantidade da frota a ser utilizada e outras definições de 
ordem operacional. 
 
PARTE(S): o MUNICÍPIO e a CONCESSIONÁRIA; 
 
PLANO DE EXECUÇÃO: é o documento que contém o planejamento para atingir as 
metas de execução, bem como o cumprimento da METODOLOGIA DE 
EXECUÇÃO apresentada na Licitação, a ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA, 
30 (trinta) dias após a assunção dos SERVIÇOS. 
 
PODER CONCEDENTE: Município de Itaquaquecetuba; 
 
PROPOSTA ECONÔMICA: é a proposta das licitantes, contendo a oferta do valor 
final das tarifas, que será julgada de acordo com o disposto no EDITAL; 
 
RECEITAS COMPLEMENTARES, ACESSÓRIAS OU DE PROJETOS 
ASSOCIADOS: receitas advindas de atividades complementares, acessórias ou 
decorrentes de projetos associados ao objeto do CONTRATO, que se somem à 
remuneração da CONCESSIONÁRIA nos termos deste CONTRATO; 
 

SERVIÇO ou SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO: compreende a 
exploração e a prestação do Serviço de Transporte Público Coletivo Regular de 
Passageiros, com exclusividade, no MUNICÍPIO, bem como a operação de linhas 
urbanas, assim entendidas aquelas executadas por ônibus, midiônibus, vans, ou qualquer 
outro modo que venha a ser implantado durante a vigência da CONCESSÃO, 
colocados permanentemente à disposição dos USUÁRIOS, no âmbito do 
MUNICÍPIO, com a única exigência de pagamento de TARIFA fixada pelo PODER 



CONCEDENTE, de acordo com a natureza do serviço oferecido, nos termos deste 
CONTRATO DE CONCESSÃO; 
 
SPE: Sociedade de Propósito Específico (SPE) é a pessoa jurídica de direito privado 
constituída pela LICITANTE VENCEDORA, que será a parceria privada do 
MUNICÍPIO e a responsável pela execução do SERVIÇO; 
 
TARIFA ou TARIFA PÚBLICA: é o valor da passagem pago pelos USUÁRIOS do 
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO, a ser fixada por ato do PODER 
CONCEDENTE, com base na TARIFA DE REMUNERAÇÃO; 
 
TARIFA DE REMUNERAÇÃO: é a tarifa definida neste CONTRATO DE 
CONCESSÃO, calculada com base na remuneração necessária para manter o 
equilíbrio econômico-financeiro da operação, com os reajustes cabíveis, quando for o 
caso; 
 
PROJETO BÁSICO: documento composto do conjunto de elementos técnicos, com 
nível de precisão adequada para caracterizar o SERVIÇO e a forma como esse será 
executado, nos termos dos Anexo II deste CONTRATO DE CONCESSÃO; e 
 
USUÁRIOS: aqueles que irão utilizar o SERVIÇO DE TRANSPORTE 
COLETIVO, objeto deste CONTRATO, no MUNICÍPIO, mediante o pagamento de 
TARIFA, a ser fixada por ato do PODER CONCEDENTE. 
 
CLÁUSULA 2ª – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
 
2.1 Integram o presente CONTRATO DE CONCESSÃO, como partes 
indissociáveis, os seguintes ANEXOS: 
 
ANEXO I – EDITAL E ANEXOS; 
 
ANEXO II – PROJETO BÁSICO; 
 
ANEXO III – PROPOSTA ECONÔMICA; e 
 
ANEXO IV – METODOLOGIA DE EXECUÇÃO. 
 
CLÁUSULA 3ª– DA INTERPRETAÇÃO 
 
3.1 Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição deste 
CONTRATO, deverão ser consideradas as cláusulas contratuais e, depois, as 
disposições dos ANEXOS que nele se consideram integrados, conforme indicado na 
Cláusula 2ª. 



3.1.1 Nos casos de divergência entre as disposições do CONTRATO e as 
disposições dos ANEXOS que o integram, prevalecerão as disposições do 
CONTRATO. 
 

3.2 As referências a este CONTRATO ou a qualquer outro documento incluem 
eventuais alterações e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES. 
 
CLÁUSULA 4ª- DO REGIME JURÍDICO DA CONCESSÃO  
 
4.1 Este CONTRATO DE CONCESSÃO é regido pelas disposições e pelos 
preceitos de Direito Público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições de Direito Privado, que lhe sejam específicas. 
 
4.2  O regime jurídico deste CONTRATO DE CONCESSÃO confere ao PODER 
CONCEDENTE as prerrogativas de: 
a) alterá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, assegurado sempre o seu equilíbrio econômico-financeiro; 
b) promover sua extinção, observando as condições e cláusulas previstas neste 
CONTRATO DE CONCESSÃO, principalmente no que tange às normas de 
indenização;  
c) fiscalizar sua execução; 
d) aplicar as sanções estipuladas neste CONTRATO DE CONCESSÃO, além das 
previstas em lei, em razão de sua inexecução parcial ou total. 
 
CAPÍTULO II – DO OBJETO DO CONTRATO E DO PRAZO DA CONCESSÃO  
 
CLÁUSULA 5ª – DO OBJETO 
 
5.1 O objeto do presente CONTRATO DE CONCESSÃO consiste na exploração e 
prestação do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO pela 
CONCESSIONÁRIA no MUNICÍPIO, com exclusividade, mediante cobrança de 
TARIFA PÚBLICA direta dos USUÁRIOS do SERVIÇO, fixada por ato do PODER 
CONCEDENTE, com a finalidade de atender às necessidades atuais e futuras de 
deslocamento da população, e compreenderá: 
 

a) a execução do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO na ÁREA 
DE CONCESSÃO, mediante a utilização de frota de veículos, recursos humanos 
e materiais adequados em conformidade com o EDITAL, e com as normas 
técnicas e operacionais definidas neste CONTRATO e no PROJETO BÁSICO; 
 
b) a programação da operação das linhas, em conformidade com o 
PROJETO BÁSICO e o CONTRATO, e a ORDEM DE SERVIÇO 
OPERACIONAL,  a ser elaborada pelo PODER CONCEDENTE; 



 
c) cobrança dos usuários do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO 
das TARIFAS fixadas pelo PODER CONCEDENTE, prevendo ainda solução 
antecipada de venda de passagens; 

 
d) manutenção, remoção, guarda e conservação dos veículos que integram a 
frota, necessários à realização dos serviços objeto da CONCESSÃO, bem como 
dos demais equipamentos embarcados que neles estejam implantados; 

 
e) implantação, manutenção e operação de Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica, na forma do PROJETO BÁSICO; 

 
f) implantação de aplicativos que possa informar os USUÁRIOS em tempo 
real do itinerário, horário e localização dos veículos na ÁREA DE 
CONCESSÃO; 

 
g) implantação, manutenção e operação de Sistema de Controle Operacional 
nos termos do PROJETO BÁSICO;  

 
h) implantação da METODOLOGIA DE EXECUÇÃO apresentada na 
LICITAÇÃO;  

 
i) implantação dos pontos de parada (abrigos, colunas, calçadas etc; 

 
j) reforma, manutenção e operação do Terminal Manoel Ferro, desde que 
haja contrapartida do PODER CONCEDENTE, assegurando-se o equilíbrio 
econômico-financeiro da CONCESSÃO;  

 
k) implantação, manutenção e operação de novo terminal central municipal, 
desde que haja contrapartida do PODER CONCEDENTE, assegurando-se o 
equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO; e 

 
l) inclusão de ar condicionado em todos os veículos utilizados na 
CONCESSÃO, desde que haja contrapartida do PODER CONCEDENTE, 
assegurando-se o equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO. 

 
5.2 Para se efetivar o objeto contratual descrito na Cláusula 5.1, “j”, “k” e “l”, deve-
se proceder ao procedimento de equilíbrio econômico-financeiro previsto neste 
CONTRATO, atualizando-se o estudo de viabilidade econômico-financeira que 
justificou a presente CONCESSÃO. 
 
5.3 As características e especificações técnicas referentes à execução do objeto estão 
indicadas neste CONTRATO DE CONCESSÃO e respectivos ANEXOS. 



 
5.4 Sem prejuízo do disposto neste CONTRATO DE CONCESSÃO, seus 
ANEXOS e na PROPOSTA ECONÔMICA da LICITANTE VENCEDORA, a 
execução do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO deverá obedecer ao 
disposto nas normas, padrões e demais procedimentos constantes da legislação 
aplicável. 
 
5.5 Os serviços de utilidade pública ora concedidos deverão ser prestados de modo a 
atender às necessidades do interesse público, correspondendo às exigências de 
qualidade, continuidade, regularidade eficiência e atualidade, conforme previsto no 
EDITAL. 
 
5.6 Fica estabelecido que a CONCESSIONÁRIA terá exclusividade na execução 
do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO objeto deste CONTRATO, não 
podendo o PODER CONCEDENTE contratar outra empresa para a prestação de 
quaisquer serviços que estejam previstos no escopo da presente CONCESSÃO, durante 
a sua vigência. 
 
5.7 O sistema de transporte coletivo municipal de passageiros no MUNICÍPIO, 
objeto desta LICITAÇÃO, deverá ser inicialmente operado a partir das linhas descritas 
no Anexo I do EDITAL, com seus horários e frequências. 

 
5.8 Deverão ser cumpridos integralmente, desde o primeiro dia de operação, os 
itinerários, horários, frequências e demais especificações assentados, que não poderão 
ter suas especificações reduzidas, salvo alterações anuídas pelo PODER 
CONCEDENTE. 
 
5.9 Em 30 (trinta) dias após a assinatura deste CONTRATO, a 
CONCESSIONÁRIA apresentará o PLANO DE EXECUÇÃO, informando a forma e 
metodologia para concretizar a METODOLOGIA DE EXECUÇÃO aprsentada na 
fase de LICITAÇÃO, bem como as metas previstas no EDITAL. 
  
5.10 Caso a CONCESSIONÁRIA, ao apresentar o PLANO DE EXECUÇÃO DE 
METAS tenha observado os prazos e especificações estipulados no EDITAL, o 
PODER CONCEDENTE deve aprovar referido plano.  

 
5.11 Caso o PODER CONCEDENTE não aprove o PLANO DE EXECUÇÃO, 
deverá demonstrar que este não se coaduna com os prazos e especificações estipulados 
no EDITAL e neste CONTRATO, devendo a CONCESSIONÁRIA retificá-lo em até 
10 (dez) dias. 

 
5.12 A CONCESSIONÁRIA poderá revisar o PLANO DE EXECUÇÃO a 
qualquer momento.  



 
5.13 O PODER CONCEDENTE deverá fiscalizar o cumprimento do PLANO DE 
EXECUÇÃO, assim como da adequada prestação dos SERVIÇOS, objeto do 
CONTRATO DE CONCESSÃO. 
 
CLÁUSULA 6 ª – DO PRAZO 
 
6.1 O prazo de vigência da CONCESSÃO é de 10 (dez) anos, contados da DATA 
DA ORDEM DE INÍCIO, podendo ser prorrogado por igual período, caso o 
SERVIÇO tenha sido prestado adequadamente pela CONCESSIONÁRIA durante o 
referido prazo, nos termos da legislação vigente..  

6.1.1 O requerimento de prorrogação poderá ocorrer por iniciativa da 
CONCESSIONÁRIA, desde que sua manifestação seja expressa, com antecedência 
mínima de 09 (nove) meses e máxima de 12 (doze) mezes, do término do prazo do 
CONTRATO. 

6.1.1.1.O requerimento de prorrogação deverá ser acompanhado dos 
comprovantes de regularidade e adimplemento das obrigações fiscais, 
previdenciárias e dos compromissos e encargos assumidos pela 
CONCESSIONÁRIA relativamente à execução do SERVIÇO DE 
TRANSPORTE COLETIVO, bem como de quaisquer outros encargos 
previstos nas normas legais e regulamentares então vigentes, além do 
estudo prévio da viabilidade econômico-financeira da prorrogação, com 
fixação de novos investimentos e INDICADORES DE 
DESEMPENHO, tendo-se em vista as condições vigentes à época. 

6.1.1.2.O PODER CONCEDENTE, no âmbito do seu juízo de 
discricionariedade, manifestar-se-á sobre o requerimento de prorrogação 
até o 8º mês anterior ao término do prazo do CONTRATO. 

6.1.1.3.Na análise do pedido de prorrogação, o PODER CONCEDENTE poderá 
considerar, além das demais exigências previstas neste CONTRATO, 
todas as informações sobre a execução do SERVIÇO DE TRANSPORTE 
COLETIVO pela CONCESSIONÁRIA. 

 
CAPÍTULO III – DA SPE 
 
CLÁUSULA 7ª – DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL 
 
7.1 A SPE, constituída pela LICITANTE VENCEDORA, deverá ter como objeto 
a execução do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO, bem como a realização 
das atividades correlatas, de modo a viabilizar o cumprimento deste CONTRATO DE 
CONCESSÃO. 
 
7.2 O prazo de duração da SPE deverá corresponder ao prazo de vigência deste 
CONTRATO DE CONCESSÃO. 



 
7.3 Fica certo que a SPE deverá ser mantida como subsidiária integral da 
LICITANTE VENCEDORA, ou sociedade anônima de capital fechado. 
 
7.4 O capital social subscrito e integralizado da SPE deverá ser igual ou superior a 
R$ 1.000.000,00 (um milhões de reais) na data de assinatura do CONTRATO DE 
CONCESSÃO. 

7.4.1 No caso de integralização em bens, o processo avaliativo deverá 
observar, rigorosamente, as normas da Lei Federal nº 6.404/1976.. 
7.4.2 A SPE obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE informado sobre 
a integralização do capital referido nos itens anteriores, sendo facultado ao PODER 
CONCEDENTE realizar as diligências e auditorias necessárias à verificação da 
regularidade da situação. 
7.4.3 A SPE não poderá, durante todo o prazo da CONCESSÃO, reduzir o 
seu capital abaixo do valor mínimo estabelecido na subcláusula 7.4. deste 
CONTRATO, sem prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE. 

 
7.5 A SPE deverá obedecer aos padrões e às boas práticas de governança 
corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos 
termos do art. 9º, § 3º, da Lei Federal nº11.079/2004. 
 
7.6 A SPE poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros similares que 
representam obrigações de sua responsabilidade, em favor de terceiros, observadas as 
disposições contidas nas cláusulas 6ª e 8ª deste CONTRATO. 
 
7.7 Os recursos à disposição da SPE deverão ser aplicados exclusivamente no 
desenvolvimento de atividades relacionadas à CONCESSÃO de que trata este 
CONTRATO, ressalvadas unicamente as aplicações financeiras. 
 
CLÁUSULA 8ª – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE E DAS 
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA CONCESSIONÁRIA 
 
8.1 Durante todo o prazo de vigência do CONTRATO, o controle societário da 
CONCESSIONÁRIA somente poderá ser transferido mediante prévia e expressa 
autorização do PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da CONCESSÃO. 
 
8.2 A transferência do controle societário da CONCESSIONÁRIA somente será 
autorizada pelo PODER CONCEDENTE quando a medida não prejudicar, tampouco 
colocar em risco, a execução do CONTRATO. 
 
8.3 O pedido para a autorização da transferência do controle societário deverá ser 
apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONÁRIA ou 
pelo(s) FINANCIADORES, conforme o caso, contendo a justificativa para tanto, bem 



como elementos que possam subsidiar a análise do pedido. 
8.3.1 Para a obtenção da anuência para transferência do controle societário, o 
interessado  deverá: 
a) atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e 
regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do objeto da CONCESSÃO; 
b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e 
c) comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO. 

 
8.4 Para fins de obtenção da autorização para transferência do controle societário 
para os FINANCIADORES, estes deverão: 
a) apresentar plano relativo à promoção da reestruturação financeira da 
CONCESSIONÁRIA e da continuidade da CONCESSÃO; 
b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e 
c) assegurar o cumprimento de todas as cláusulas previstas neste CONTRATO. 
 
8.5 O PODER CONCEDENTE examinará o pedido no prazo de até 30 (trinta) 
dias, prorrogáveis por igual período, caso necessário, podendo, a seu critério, solicitar 
esclarecimentos e documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA e ao(s) 
FINANCIADORES, bem como convocar os acionistas controladores da SPE e 
promover quaisquer diligências que considerar adequadas. 
 
8.6 A autorização para a transferência do controle da CONCESSIONÁRIA, caso 
seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, será formalizada por escrito, indicando 
as condições e requisitos para a sua realização. 
 
8.7 A SPE também deverá informar o PODER CONCEDENTE sobre qualquer 
modificação no respectivo estatuto social, durante todo o período da CONCESSÃO, 
especialmente no que se refere à cisão, fusão, transformação e incorporação. 

8.7.1 Alterações no estatuto social da CONCESSIONÁRIA serão permitidas 
desde que não se alterem as condições de garantias e execução previstas no contrato, 
e assumidas pelos sócios e consorciados originais. 
8.7.2 Na eventualidade de alterações no estatuto social da 
CONCESSIONÁRIA afetarem as condições ou as naturezas de garantias associadas 
a este CONTRATO, o PODER CONCEDENTE deverá ser consultado e autorizar 
formalmente as referidas modificações, constituindo aditivo contratual que registra e 
repactua o fato. 

 
8.8 Os documentos que formalizarem alteração estatutária da CONCESSIONÁRIA 
deverão ser encaminhados ao PODER CONCEDENTE para arquivamento, passando a 
fazer parte integrante deste CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 9ª – DAS CONDIÇÕES DE PRESTACÃO DO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE COLETIVO 



 
9.1 A CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo da CONCESSÃO, deverá 
prestar o SERVIÇO de acordo com o disposto neste CONTRATO DE 
CONCESSÃO, visando o pleno e satisfatório atendimento dos USUÁRIOS. 
 
9.2  Na prestação do SERVIÇO TRANSPORTE COLETIVO, a 
CONCESSIONÁRIA terá ampla liberdade na direção de seus negócios, investimentos, 
pessoal e tecnologia, e observará as prescrições deste CONTRATO, da legislação 
específica, das normas regulamentares e das instruções e determinações do PODER 
CONCEDENTE. 
 
9.3 A prestação do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO deverá ser 
efetivada em conformidade com a legislação aplicável, o PROJETO BÁSICO, as 
normas técnicas e os demais regulamentos aplicáveis, tendo sempre em vista o interesse 
público na obtenção de serviço adequado. 
 
9.4 Para os efeitos do que estabelece o item 9.3 acima, serviço adequado é o que 
satisfaz as condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade da TAFIFA, nos 
termos e condições da Lei Federal n° 8.987/1995, considerando-se: 
a) regularidade: a prestação do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO nas 
condições estabelecidas no CONTRATO e nas normas técnicas aplicáveis; 
b) continuidade: a manutenção, em caráter permanente e ininterrupto, da oferta do 
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO; 
c) eficiência: a execução do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO de 
acordo com as normas técnicas aplicáveis e em padrões satisfatórios estabelecidos na 
regulamentação aplicável, que assegurem, qualitativa e quantitativamente, em caráter 
permanente, o cumprimento do CONTRATO DE CONCESSÃO; 
d) atualidade: a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, e a 
sua conservação e manutenção, bem como a melhoria, atualização e a expansão do 
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO, na medida das necessidades dos 
USUÁRIOS; 
e) cortesia na prestação do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO: conferir 
tratamento aos USUÁRIOS com civilidade e urbanidade, assegurando o amplo acesso 
para a apresentação de reclamações; 
f) modicidade da TARIFA: a justa correlação entre os encargos da 
CONCESSIONÁRIA e a retribuição dos USUÁRIOS, expressa no valor inicial da 
TARIFA. 
 
9.5 A qualidade do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO envolve a adoção 
de procedimentos e práticas visando à melhoria da continuidade da prestação do 
SERVIÇO e do atendimento aos USUÁRIOS, não acarretando riscos à saúde ou 
segurança destes e da comunidade, exceto os intrínsecos a própria atividade. 



 
9.6 A segurança envolve práticas e medidas que deverão ser adotadas para evitar ou 
minimizar a exposição dos USUÁRIOS a riscos ou perigos, devido à inadequada 
prestação do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO e a não conformidade de 
tal SERVIÇO prestado com as normas técnicas e regulamentos aplicáveis, cabendo à 
CONCESSIONÁRIA: 
a) avisar de imediato o PODER CONCEDENTE e demais autoridades 
competentes acerca de qualquer fato que, como resultado de suas atividades concedidas, 
ponham em risco a saúde e a segurança pública. O aviso deve incluir as possíveis causas 
que deram origem ao fato, assim como as medidas tomadas e planejadas para sua 
solução; 
b) na ocorrência de sinistro, avisar imediatamente ao PODER CONCEDENTE, e 
apresentar-lhe, em um prazo de até 10 (dez) dias contados da data da sua ocorrência, um 
relatório detalhado sobre as causas que lhe deram origem e as medidas tomadas para o 
seu controle; 
c)  capacitar os seus empregados para prevenção e atendimento de situações de 
emergência e de sinistros, em especial aos empregados que desempenhem atividades 
relacionadas ao público e à segurança do transporte;  
d) proporcionar o auxílio que seja solicitado pelas autoridades competentes, em 
caso de emergência ou de sinistro. 
 
9.7 A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a avisar, assim que possível, o PODER 
CONCEDENTE acerca de quaisquer circunstâncias que afetem a qualidade, 
continuidade, eficiência e segurança, que atinjam os USUÁRIOS ou impliquem 
modificação das condições de prestação do SERVIÇO DE TRANSPORTE 
COLETIVO. 
 
9.8 Sem prejuízo do cumprimento do estabelecido na legislação, a 
CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter os níveis de continuidade e qualidade do 
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO, aplicando-se, quando for o caso, a 
legislação superveniente, devendo ser respeitado o equilíbrio econômico financeiro do 
CONTRATO. 
 
9.9 A fiscalização, regulação e mediação do SERVIÇO DE TRANSPORTE 
COLETIVO contratados poderá ser feita diretamente ou por ente regulador a ser 
constituído pelo PODER CONCEDENTE, de acordo com as atribuições legais 
vigentes, e nos termos do presente CONTRATO DE CONCESSÃO. 
 
CLÁUSULA 10ª – DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 
(SAC)  
 
10.1 A CONCESSIONÁRIA deverá implantar, nos termos deste CONTRATO DE 
CONCESSÃO, serviço de atendimento aos munícipes (SAC – Serviço de atendimento 



ao consumidor), bem como deverá fornecer uma página na internet composta de um 
módulo a ser integrado ao site do MUNICÍPIO para reclamações, solicitações e 
informações por endereço pesquisado sobre o SERVIÇO DE TRANSPORTE 
COLETIVO no MUNICÍPIO cujas principais funcionalidades são: 
 
a) recebimento das demandas solicitadas pelos USUÁRIOS;  
b) direcionamento para os órgãos competentes, caso a demanda não seja de 
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA;  
c) acompanhamento do número de reclamações/solicitações;  
d) estabelecimento de prazos para a resolução de cada tipo de ocorrência, 
respeitando os recursos disponíveis e o território geográfico, nos termos deste 
CONTRATO;  
e) organização das ocorrências pela regra do tempo de atendimento, verificado 
recurso disponível e acompanhamento da execução das atividades até a conclusão; e 
f) gravação e armazenamento das ligações para possibilitar um melhor controle de 
qualidade no atendimento e histórico do atendimento realizado. 
 
10.2 O sistema deverá estar disponível no Portal do MUNICÍPIO, a partir de toda a 
infraestrutura disponibilizada pela CONCESSIONÁRIA para o gerenciamento dessas 
informações. 
 
CLÁUSULA 11ª – DA QUALIDADE DO SERVIÇO  
 
11.1 Os critérios indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do 
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO no MUNICÍPIO encontram-se 
especificados no Anexo II do EDITAL — Sistema de Avaliação da Qualidade do 
Serviço. 
 
CAPÍTULO IV – DO VALOR DO CONTRATO E DA REMUNERAÇÃO DA 
CONCESSIONÁRIA 
 
CLÁUSULA 12ª – DO VALOR DO CONTRATO 
 
12.1 À CONCESSIONÁRIA caberá, como remuneração dos serviços prestados, a 
receita integral que arrecadar através da cobrança de TARIFA, em papel moeda ou 
outros títulos válidos como meio de pagamento da viagem e RECEITAS 
COMPLEMENTARES, ACESSÓRIAS OU DE PROJETOS ASSOCIADOS, bem 
como de parcela destinada à modicidade tarifária, conforme disposto no inciso V do 
artigo 10 da Lei nº 12.587/2012.  
 
12.2 O valor deste CONTRATO estimado pelo PODER CONCEDENTE para 
efeito desta CONTRATAÇÃO é de R$ [_________] por 10 (dez) anos, considerados a 
arrecadação trazida a valor presente. 



 
12.3 O valor dos investimentos é da ordem de R$ 78.440.666,27 (setenta e oito 
milhões, quatrocentos e quarenta mil e seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e sete 
centavos), valor presente líquido de 6,55% ao ano, conforme descrito no PROJETO 
BÁSICO, sendo este valor considerado para fins de cálculo do valor da GARANTIA 
DE EXECUÇÃO DE CONTRATO, GARANTIA DA PROPOSTA e limite mínimo 
do capital social. 
 

CLÁUSULA 13ª – DA TARIFA 

 

13.1 O valor da TARIFA que irá remunerar a CONCESSIONÁRIA será 
preservada pelas regras de reajuste e revisão previstas neste CONTRATO, com a 
finalidade de que seja assegurada à CONCESSIONÁRIA a manutenção em caráter 
permanente e durante todo o prazo da CONCESSÃO, do equilíbrio econômico-
financeiro do correspondente CONTRATO. 
 
13.2 Para fins deste CONTRATO, a TARIFA PÚBLICA deverá ser igual à 
TARIFA DE REMUNERAÇÃO. 

13.2.1. Caso em algum momento, a TARIFA PÚBLICA não seja suficiente para 
arcar com o sistema de transporte, deve-se imediamente buscar o equilíbrio 
econômico-financeiro da CONCESSÃO, nos termos deste CONTRATO. 
13.2.2. Caso a TARIFA PÚBLICA seja inferior a TARIFA DE 
REMUNERAÇÃO, o PODER CONCEDENTE poderá instituir subsídios, 
como uma das formas de concretizar o reequilibrar econômico-financeiro da 
CONCESSÃO. 
 

 
13.3 A TARIFA apresentada pela LICITANTE VENCEDORA na sua 
PROPOSTA COMERCIAL, para o início da operação para todas as linhas é de R$ 
[__________] (_______). 
 
13.4 Só serão permitidas as dispensas, reduções tarifárias ou custo quilômetro 
previstas por lei e de acordo com as normas regulamentares expedidas pelo Poder 
Executivo. 
 

CLÁUSULA 14ª – DO REAJUSTE DA TARIFA 
 

14.1 O valor da TARIFA será reajustado anualmente, considerando-se como 
data base deste CONTRATO a data dos estudos iniciais formulado pelo PODER 
CONCEDENTE. 

14.1.1 A data do primeiro reajuste tarifário, conforme disposto na subclásula 
anterior, será considerada como data base (dia e mês) para efeito dos reajustes 



seguintes. 
14.1.2 O primeiro reajuste tarifário deverá ocorrer em 12 (doze) meses da 
elaboração dos estudos para a LICITAÇÃO. 
 

14.2 A variação dos preços dos insumos e salários que compõe os custos de 
prestação do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO deverá ser reajustado 
anualmente, considerando a data base de preços fixada na apresentação das 
propostas e mediante a aplicação da fórmula a seguir: 
 

R = 0,434 x i1 + 0,293 x i2 + 0,177 x i3 + 0,096 x i4  

 

R = Índice de Reajuste a aplicar entre os períodos considerados. 
 
i1 = Variação da soma dos salários e gratificações do motorista no Município 
Itaquaquecetuba, conforme Convenção Coletiva do Trabalho entre o momento 
imediatamente anterior ao cálculo do reajuste e o valor anterior ao cálculo do 
último reajuste tarifário. 

i2 = Variação do Preço do óleo diesel tipo S10, ou aquele que o venha a substituir 
conforme Pesquisa de Preços da Agência Nacional de Petróleo  -ANP – (Sistema 
de Levantamento de Preços – SLP), considerando a coleta mensal do Município 
de Itaquaquecetuba – Preço Médio Distribuidora, sendo sempre considerado o 
preço referente ao mês anterior ao cálculo do reajuste tarifário e aquele 
correspondente ao mês anterior ao último reajuste tarifário. 

i3 = Variação do Índice de Preço do Consumidor Amplo - Fonte FGV – 
Código 1006829 – IPA, Origem OG-DI Produtos Industriais - Industria de 
transformação - Veículos Automotores, Reboques, Carroceria e Autopeças ou 
aquele que o venha a substituir, sendo sempre considerado o índice referente a 
dois meses anteriores ao cálculo do reajuste tarifário e aquele correspondente a 
dois meses anteriores ao último reajuste tarifário.  

i4 = variação do Índice de Preços ao Consumidor IPC/FGV ou aquele que o venha 
a substituir,  sendo sempre considerado o índice referente a dois meses anteriores 
ao cálculo do reajuste tarifário e aquele correspondente a dois meses anteriores ao 
último reajuste tarifário. 

 

14.3 Havendo conjuntura econômica e legislação que permitam periodicidade de 
reajuste por tempo inferior ao previsto no subitem 14.2, adotar-se-á, por meio de 
Termo Aditivo, as disposições da nova legislação aplicável, se comprovadamente 
estiver comprometido o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.  
 
14.4 O PODER CONCEDENTE terá o prazo de até 30 (trinta) dias para 



proceder aos cálculos e homologar o reajuste da TARIFA. 
 
14.5 Enquanto não divulgados os índices correspondentes ao mês do reajuste, o 
mesmo será calculado de acordo com os últimos valores dos índices conhecidos, 
cabendo quando publicados os índices definitivos a imediata atualização dos 
cálculos. 
 

14.6 Se, por qualquer motivo, o cálculo dos índices de reajuste for suspenso, 
poderão ser adotados por um período máximo de 6 (seis) meses contados da data da 
suspensão, outros índices de custos e preços, escolhidos de comum acordo entre o 
PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA. 
 

14.7 Caso não haja acordo entre as PARTES, o tema será remetido à 
COMISSÃO DE MEDIAÇÃO prevista neste CONTRATO. 
 

14.8 Homologado o reajuste da TARIFA, a CONCESSIONÁRIA fica autorizada 
a praticá-lo. 
 

14.9 Quando forem constatadas modificações estruturais nos preços relativos aos 
fatores de produção ou modificações substanciais nos preços dos insumos relativos 
aos principais componentes de custos, por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, após 
devidas análises, o PODER CONCEDENTE poderá alterar os parâmetros da 
fórmula de reajuste, adequando-os à nova realidade. 
 

14.10 Quando forem constatadas modificações estruturais nos preços relativos aos 
fatores de produção ou modificações substanciais nos preços dos insumos relativos 
aos principais componentes de custos, por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, após 
devidas análises, e autorizadas pelo  PODER CONCEDENTE, poderá ser revista a 
metodologia tarifária, adequando-os à nova realidade. 
 

CLÁUSULA 15ª – DA REVISÃO DA TARIFA  

 

15.1 Em contrapartida aos riscos da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA terá 
direito à revisão do valor da TARIFA nos seguintes casos: 
a) sempre que houver modificação unilateral deste CONTRATO imposta pelo 
PODER CONCEDENTE, que importe em variação de custos ou de receitas, para 
mais ou para menos, conforme o caso, de acordo com o Capítulo IV da Lei Federal 
n° 8.987/1995; 
b) sempre que forem criados, alterados ou extintos tributos ou encargos legais 
ou sobrevierem disposições regulamentares ocorridas após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos custos da CONCESSIONÁRIA, para 



mais ou para menos conforme o caso; 
c) sempre que houver acréscimo ou supressão de encargos, para mais ou para 
menos, conforme o caso; 
d) sempre que ocorrências supervenientes, decorrentes de CASO FORTUITO, 
FORÇA MAIOR, fato do príncipe, fato da Administração ou de interferências 
imprevistas que resultem, comprovadamente, em variações do custo da 
CONCESSIONÁRIA; 
e) sempre que houver alteração legislativa de caráter específico que tenha 
impacto direto sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA, como por exemplo a que 
concede isenção, redução, desconto ou qualquer outro privilégio tributário, tarifário 
ou fiscal;  
f) sempre que forem constatadas modificações estruturais dos preços relativos 
dos fatores de produção ou modificações substanciais nos preços dos insumos 
relativo aos principais componentes de custos, não atendidas ou cobertas pelos 
reajustes tarifários previstos em contrato, observados os preceitos legais pertinentes; 
ou 
g) sempre que a variação do IPK equivalente pelo SERVIÇO COLETIVO 
DE TRANSPORTE for superior a 2% (dois por cento) para mais ou para menos no 
período dos últimos 12 (doze) meses.  

 

15.2 O processo de revisão de TARIFA terá início mediante requerimento 
dirigido pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, acompanhado de 
“Relatório Técnico” que demonstre cabalmente o impacto ou a repercussão de 
qualquer das ocorrências referidas na subcláusula anterior sobre os principais 
componentes de custos ou, ainda, sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA. 
 
15.3 O PODER CONCEDENTE terá o prazo de até 30 (trinta) dias para decidir 
sobre o requerimento a que alude a subcláusula anterior, contados da data de sua 
apresentação. 
 

15.4 Aprovado o requerimento com definição do novo valor da TARIFA, o 
PODER CONCEDENTE autorizará, através de decreto, que o mesmo seja 
praticado pela CONCESSIONÁRIA. 
 
15.5 A revisão do valor da TARIFA poderá ter início, também, por ato de oficio 
do PODER CONCEDENTE. 
 

15.6 Sempre que haja lugar para a revisão do valor da TARIFA, e sem prejuízo do 
disposto nas cláusulas antecedentes, o PODER CONCEDENTE, após pleito da 
CONCESSIONÁRIA, ou mesmo de ofício, neste caso ouvindo-a previamente, poderá 
complementar ou alternativamente ao aumento do valor da TARIFA, optar: 
a) pela antecipação ou prorrogação do prazo deste CONTRATO; 



b) pela atribuição de compensação direta à CONCESSIONÁRIA; 
pela combinação das alternativas anteriores; 

c) por qualquer outra alternativa, que deverá ser homologada pela Administração 
para subseqüente publicidade através de decreto. 
 
CLÁUSULA 16ª– DAS FONTES FUTURAS DE RECEITAS 
COMPLEMENTARES, ACESSÓRIAS OU DE PROJETOS ASSOCIADOS 
 
16.1 A CONCESSIONÁRIA poderá explorar, nos termos deste CONTRATO, 
fontes futuras de RECEITAS COMPLEMENTARES, ACESSÓRIAS OU DE 
PROJETOS ASSOCIADOS nas ÁREAS DA CONCESSÃO. 

16.1.1 As RECEITAS COMPLEMENTARES, ACESSÓRIAS OU DE 
PROJETOS ASSOCIADOS devem ser consideradas para o efeito de revisão da 
TARIFA. 
16.1.2 Todos os projetos que contemplam as RECEITAS 
COMPLEMENTARES, ACESSÓRIAS OU DE PROJETOS ASSOCIADOS 
estarão permitidos desde que atendam a legalidade e regulamentos relacionados 
com a atividade a ser explorada, devendo a CONCESSIONÁRIA comunicar o 
PODER CONCEDENTE, nos termos da Cláusula 16.2 abaixo.  

 
16.2 A comunicação deverá conter a descrição detalhada do escopo da(s) atividade(s) 
a ser(em) desenvolvida(s), contendo as seguintes informações: 
a) os riscos relacionados à(s) atividade(s) que se pretende(m)explorar; 
b) o cronograma estimativo de implantação do(s) empreendimento(s); 
c) a projeção dos faturamentos previstos no projeto para a CONCESSIONÁRIA;  
d) a demonstração de que a(s) atividade(s) não comprometerá(ão) os padrões de 
qualidade do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO objeto do CONTRATO e 
de que obedece(m) à legislação brasileira. 
 
16.3 O prazo dos contratos relacionados às fontes futuras de RECEITAS 

COMPLEMENTARES, ACESSÓRIAS OU DE PROJETOS 
ASSOCIADOS celebrados pela CONCESSIONÁRIA não poderão ultrapassar 
o prazo do presente CONTRATO, devendo os bens indispensáveis à 
continuidade do SERVIÇO relacionados ao objeto da CONCESSÃO ser 
revertidos ao PODER CONCEDENTE ao final da CONCESSÃO. 

16.3.1 A CONCESSIONÁRIA deverá repassar para o PODER 
CONCEDENTE 5% (cinco por cento) do resultado líquido do contrato decorrentes 
das fontes futuras de RECEITAS COMPLEMENTARES, ACESSÓRIAS OU DE 
PROJETOS ASSOCIADOS por ela exploradas, mantendo, para tanto, 
contabilidade específica de cada contrato que eventualmente vier a celebrar. 
16.3.2 O repasse do valor especificado na cláusula 16.3.1 acima deverá ser 
efetivada quando da discussão dos reajustes tarifários.  

 



CAPÍTULO V – DOS FINANCIAMENTOS 
 
CLÁUSULA 17ª – DOS FINANCIAMENTOS 
 
17.1 A CONCESSIONÁRIA, caso necessitar, será responsável pela obtenção, 
aplicação, amortização, pagamento de juros e gestão do(s)financiamento(s) 
necessário(s) ao normal desenvolvimento da CONCESSÃO, de modo que se cumpra, 
cabal e tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste  CONTRATO. 

 
17.2 A CONCESSIONÁRIA não poderá alegar qualquer disposição, cláusula ou 
condição do(s) contrato(s) de financiamento porventura contratado(s), ou qualquer 
atraso na formalização do(s) contrato(s) de financiamento necessário(s), ou ainda, atraso 
no desembolso dos recursos pactuados, para se eximir, total ou parcialmente, das 
obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverão ser de pleno 
conhecimento dos FINANCIADORES respectivos. 

 
CAPÍTULO VI – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
CLÁUSULA 18ª – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS  PARTES 
 
18.1 As PARTES comprometem-se reciprocamente a cooperar e a  prestar o auxílio 
necessário ao bom desenvolvimento das atividades da CONCESSÃO. 
 
CLÁUSULA 19ª – DAS OBRIGAÇÕES E PROIBIÇÕES DA 
CONCESSIONÁRIA 
 
19.1 A CONCESSIONÁRIA estará sempre vinculada ao disposto neste 
CONTRATO, no EDITAL, nos seus ANEXOS, na PROPOSTA COMERCIAL 
apresentada e na legislação brasileira, quanto à execução do objeto da CONCESSÃO. 
 
19.2 São obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais obrigações 
estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS e na legislação aplicável: 
a) cumprir e respeitar as cláusulas e condições deste CONTRATO e seus 
ANEXOS,  do EDITAL e seus ANEXOS, da PROPOSTA COMERCIAL 
apresentada e dos documentos relacionados, das ORDENS DE SERVIÇO 
OPERACIONAL, submetendo-se plenamente à regulamentação existente ou a que 
venha a ser editada pelo PODER CONCEDENTE, às normas da  ABNT  e/ou  do 
INMETRO ou outro órgão regulamentador competente quanto ao objeto da 
CONCESSÃO, bem como às especificações e projetos pertinentes, aos prazos e às 
instruções da fiscalização do PODER CONCEDENTE;  
b) dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecução de 
todas as obrigações estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiência e a qualidade 
contratualmente definidas; 



c) assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes à execução da 
CONCESSÃO, ressalvadas as hipóteses expressamente excepcionadas neste 
CONTRATO; 
d) observar todas as determinações legais e regulamentares quanto à legislação 
tributária e à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho 
em relação aos seus empregados, prestadores de serviços, contratados ou 
subcontratados, isentando o PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilização 
relacionada; 
e) cumprir e observar todas as normas e exigências legais ambientais e obter todas 
as licenças, permissões e autorizações exigidas para a plena execução do objeto da 
CONCESSÃO, devendo se responsabilizar por todas as providências necessárias para a 
sua obtenção junto aos órgãos competentes nos termos da legislação vigente e arcando 
com todas as despesas e os custos envolvidos; 
f) aderir e cumprir todas as obrigações decorrentes da legislação vigente, 
especialmente aquelas referentes às gratuidades instituidas por lei e/ou acordos firmados 
com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Itaquaquecetuba e Região; 
g) manter em seu quadro de pessoal, ao longo da CONCESSÃO, responsável 
técnico que atenda às condições de experiência estabelecida no EDITAL; 
h) adequar a sua frota e demais instalações para a acessibilidade dos portadores de 
deficiências ou mobilidade reduzida, de acordo com as disposições legais vigentes; 
i) divulgar adequadamente ao público em geral e aos USUÁRIOS a adoção de 
esquemas especiais de circulação quando da ocorrência de situações excepcionais ou 
quando ocorrerem alterações nas características operacionais do SERVIÇO; 
j) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer 
evento que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da CONCESSÃO, ou 
que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das 
obrigações previstas no CONTRATO, incluindo-se ações judiciais e procedimentos 
administrativos, apresentando, por escrito e no prazo mínimo necessário, relatório 
detalhado sobre esses fatos, e incluindo, se for o caso, contribuições de entidades 
especializadas, externas à CONCESSIONÁRIA, com as medidas tomadas ou a serem 
tomadas para superar ou sanar a situação; 
k) apresentar ao PODER CONCEDENTE, em até 30 (trinta) dias contados a 
partir do fim do trimestre, suas demonstrações financeiras trimestrais completas; 
l) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras 
informações adicionais ou complementares que o PODER CONCEDENTE, 
razoavelmente e sem trazer ônus adicional significativo e injustificado para a 
CONCESSIONÁRIA, venha a formalmente solicitar, incluindo-se, mas sem se limitar 
a, as quitações legalmente exigidas de todo e qualquer encargo, como aqueles referentes 
às contribuições devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos pertinentes, ao estágio das 
negociações e as condições dos contratos de financiamento; 
m) cooperar e apoiar para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e 
fiscalização do PODER CONCEDENTE, nos termos do CONTRATO; 
n) observar as regras de compartilhamento de receitas e ganhos, nos termos deste 



CONTRATO; 
o) indicar e manter um responsável técnico à frente dos trabalhos, com poderes 
para representar a CONCESSIONÁRIA junto ao PODER CONCEDENTE; 
p) observar os padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e 
demonstrações financeiras padronizadas, nos termos do art. 9º, §3°, da Lei n° 
11.079/2004;  
q) cumprir todos os requisitos previstos no EDITAL e PROJETO BÁSICO, 
principalmente no que tange ao número de ônibus, reserva técnica, idade média da frota, 
especificações da garagem entre outros itens necessários para a prestação adequada do 
SERVIÇO. 

 
19.2.1 Incumbe também à CONCESSIONÁRIA: 
a) manter a ordem os seus registros na DMT e nos demais órgãos competentes; 
b) informar ao DMT, as alterações de localizações de sede e/ ou garagem; 
c)  arquivar todas as alterações de seus atos constitutivos ou estatutos no registro 

comercial; 
d) enviar, ao DMT, relação de veículos que integrarão a frota; 
e) manter os veículos em operação em perfeito estado de funcionamento, 

manutenção, segurança e limpeza, em conformidade com instruções definidas em 
ato normativo específico; 

f) garantir a continuidade da viagem, providenciando a imediata substituição de 
veículo avariado; 

g) providenciar socorro e remoção dos veículos avariados de sua frota operacional 
de modo a não obstruir o tráfego;  

h) manter em dia o inventário e o registro dos bens vinvulados ao serviço 
concedido; 

i) permitir o acesso dos fiscais credenciados do DMT aos seus veículos e 
instalações, bem como daqueles designados pelo PODER CONCEDENTE, 
para examinar a respectiva escrituração e proceder à tomada de suas contas; 

j) possuir frota de veículos de reserva que perfaça pelo menos 5% (cinco por cento) 
das necessidades do total de linhas; 

k) informar ao DMT os resultados contábeis e dados de custos que lhe forem 
solicitados; 

l) remeter dentro dos prazos estabelecidos, os relatórios e dados exigidos pelo 
DMT; 

m) observar os itinerários e, quando for o caso, os programas de horários 
determinados pelo DMT; 

n) manter sempre atualizados e em perfeitas condições os sistemas de controle de 
passageiros transportados, de quilometragem percorrida e de viagens realizadas, 
segundo as normas do DMT; 

o) manter aberto para atendimento ao público, no horário comercial, o serviço de 
fornecimento de passes referentes à tarifa reduzida; 

p) manter nos pontos terminais, inicial e final, de embarque e desembarque de 



passageiros, placas indicativas, segundo critério e padrão a serem estabelecidos 
pelo DMT, em que constam a origem, destino e freqüência das linhas que operem 
no local; 

q) manter seguro contra riscos de responsabilidade civil para passageiros e terceiros; 
r) dispor de carro - socorro para rebocar veículos avariados na via pública;  
s)  estruturar seus planos de contas de acordo com as instruções do DMT. 

 
19.3 A CONCESSIONÁRIA responderá, nos termos da lei, por quaisquer prejuízos 
por ela causados aos USUÁRIOS ou terceiros no exercício das atividades da 
CONCESSÃO. 
 
19.4 A CONCESSIONÁRIA responde, também, nos termos da relação comitente - 
comissário, pelos prejuízos causados a terceiros pelas entidades que contratar para a 
execução de atividades vinculadas à CONCESSÃO. 
 
CLÁUSULA 20ª – DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 
 
20.1 São obrigações do PODER CONCEDENTE, sem prejuízo de outras 
obrigações previstas neste CONTRATO e em seus ANEXOS e na legislação aplicável: 
a) disponibilizar à CONCESSIONÁRIA, desde a DATA DA ORDEM DE 
INÍCIO, livres e desimpedidos e em conformidade com a regulamentação a respeito do 
tema, os bens que ficarão sob a gestão da CONCESSIONÁRIA, necessários ao 
desenvolvimento adequado do objeto da CONCESSÃO; 
b) promover desapropriações e instituir servidões administrativas de imóveis, para 
assegurar a realização e conservação de obras e serviços vinculados à CONCESSÃO; 
c) rescindir ou assumir a responsabilidade sobre todos os contratos existentes até a 
DATA DA ORDEM DE INÍCIO, que versem sobre a execução de SERVIÇO DE 
TRANSPORTE COLETIVO objeto da CONCESSÃO; 
d) definir os valores de TARIFA do sistema de transporte coletivo de passageiros, 
procedendo aos reajustes e revisões previstos neste CONTRATO, ao longo do período 
da CONCESSÃO; 
e) fiscalizar a implantação de novas tecnologias e a execução do SERVIÇO, 
verificando o atendimento das condições de operação e aplicar as sanções cabíveis; 
f) responsabilizar-se pelos ônus, danos, despesas, pagamentos, indenizações e 
eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza 
ambiental, anteriores à DATA DA ORDEM DE INÍCIO, relacionados ao objeto da 
CONCESSÃO, bem como de atos ou fatos que, embora posteriores à DATA DA 
ORDEM DE INÍCIO, decorram de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE; 
g) fornecer informações para o desenvolvimento da CONCESSÃO que lhe estejam 
disponíveis; 
h) prestar, se cabível, as informações solicitadas pela CONCESSIONÁRIA para o 
bom andamento da CONCESSÃO; 
i) fundamentar devidamente suas decisões, aprovações, pedidos ou demais atos 



praticados ao abrigo deste CONTRATO; 
j) indicar formalmente o(s) agente(s) público(s) responsáveis pelo 
acompanhamento do CONTRATO; 
k) acompanhar e fiscalizar permanentemente o cumprimento deste CONTRATO, 
bem como analisar as informações prestadas pela CONCESSIONÁRIA; 
l) aplicar as sanções e penalidades e adotar as demais medidas necessárias ao 
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das 
obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA; 
m) emitir as licenças e autorizações que sejam necessárias à execução do objeto da 
CONCESSÃO que estejam sob a sua competência e responsabilidade, nos termos da 
legislação pertinente; 
n) colaborar, dentro da sua esfera de competências e observados os termos da 
legislação pertinente, com a obtenção das licenças e autorizações eventualmente 
necessárias para a CONCESSÃO, junto aos demais órgãos públicos, inclusive com a 
participação em reuniões técnicas e envio de manifestações necessárias; 
o) garantir, à população, livre acesso às informações sobre o serviço de transporte; 
p) coibir o transporte irregular ou clandestino;receber, apurar e solucionar as 
queixas e reclamações dos USUÁRIOS, que serão cientificados das providências 
tomadas; 
q) estimular a formação de associações de USUÁRIOS para a defesa de interesses 
relativos ao SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO no MUNICÍPIO;  
r) estabelecer a oferta do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO, por meio 
da emissão de ORDEM DE SERVIÇO OPERACIONAL;  
s) responsabilizar-se pelos ônus, danos, despesas, pagamentos, indenizações e 
eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza 
ambiental, anteriores à DATA DA ORDEM DE INÍCIO, relacionados ao objeto da 
CONCESSÃO, bem como de atos ou fatos que, embora posteriores à DATA DA 
ORDEM DE INÍCIO, decorram de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE; 
t) manutenção e exploração dos pontos de parada (abrigos, colunas, calçadas etc), 
podendo passar esta obrigação a CONCESSIONÁRIA, desde que haja contrapartida, 
equilibrando-se econômico-financeiramente a CONCESSÃO, nos termos deste 
CONTRATO. 
 
20.2 O PODER CONCEDENTE responderá, integral e exclusivamente, por 
quaisquer questões relativas a atos ou fatos anteriores à assunção do SERVIÇO DE 
TRANSPORTE COLETIVO pela CONCESIONÁRIA no MUNICÍPIO, ainda que 
verificados após tal data, sobre os quais não poderá ser imputada qualquer 
responsabilidade à CONCESSIONÁRIA, em especial ao passivo ambiental existente 
ou potencial. 
 
CLÁUSULA 21ª – DOS DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA 
 
21.1 A CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de outros direitos previstos na legislação 



aplicável e neste CONTRATO, terá direito a: 
a) prestar o SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO contratado e a explorar 
o objeto da CONCESSÃO com liberdade empresarial e de gestão de suas atividades, 
observadas as limitações e condicionantes fixadas neste CONTRATO e nos princípios 
e regras aplicáveis ao PODER CONCEDENTE; 
b) receber a remuneração devida na forma deste CONTRATO; 
c) fazer jus à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na forma deste 
CONTRATO; 
d) oferecer direitos emergentes da CONCESSÃO a que fizer jus e as indenizações 
devidas à CONCESSIONÁRIA, em garantia no financiamento(s) obtido(s) para a 
consecução do objeto da CONCESSÃO, nos termos das Cláusulas deste 
CONTRATO, além de outras garantias que venham a ser exigidas pelo(s) 
FINANCIADORES, desde que isso não comprometa a operacionalização e a 
continuidade da execução dos investimentos e do objeto da CONCESSÃO; 
e) subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias 
ou complementares à execução do objeto, e/ou para implementar projetos associados à 
CONCESSÃO;  
f) distribuir dividendos e promover outras formas lícitas de distribuição de caixa 
aos acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO;  
g) ampla defesa na aplicação de penalidades previstas neste CONTRATO, na 
legislação, respeitados os prazos, formas e meios especificados; 
h) receber responstas às consultas e propostas que formular.  
 
CLÁUSULA 22ª – DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE 
 
22.1 O PODER CONCEDENTE, sem prejuízo de outras prerrogativas e direitos 
previstos na legislação aplicável e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de: 
a) intervir na prestação do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO que 
compõem o objeto da CONCESSÃO, retomá-los e extingui-los, nos casos e nas 
condições previstas neste CONTRATO e na legislação aplicável; e 
b) delegar, total ou parcialmente, nos termos e limites da legislação, as 
competências de regulação, supervisão e fiscalização do CONTRATO, à entidade da 
Administração Pública Indireta eventualmente criada para essa finalidade. 
 
CLÁUSULA 23ª – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 
 

23.1 Sem prejuízo do disposto na Lei Municipal nº 1765/1995 e nas Leis Federais 
nº 8.078/1990 e Lei nº 8.987/1995, são direitos e obrigações dos usuários:  
a) receber o SERVIÇO adequado em condições de segurança, conforto e higiene, 
em contrapartida ao pagamento de TARIFA; 
b) obter informações pertinentes à operação das linhas; 
c) receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA, 
informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos; 



d) levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da 
CONCESSIONÁRIA as irregularidades de que tenham conhecimento referentes à 
execução da CONCESSÃO; 
e) formular reclamações sobre deficiência na operação do SERVIÇO; 
f) receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA 
informações necessárias ao uso do SERVIÇO concedido; 
g) contribuir para a conservação das boas condições dos bens públicos por 
meio dos quais lhes são prestados o SERVIÇO; e 
h) propor medidas que visem a melhoria do SERVIÇO. 
 

23.2 São atribuídos aos USUÁRIOS todos os direitos e deveres contidos na Lei 
Federal nº 8.078/1990 e no Código Civil Brasileiro, desde que pertinentes ao 
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO, bem como aqueles previstos na 
legislação aplicável. 
 
 
CAPÍTULO VII – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO 
DO CONTRATO 
 
CLAUSULA 24ª – DA FISCALIZAÇÃO 
 
24.1 A fiscalização da CONCESSÃO, abrangendo todas as atividades da 
CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo do CONTRATO, será executada pelo 
PODER CONCEDENTE, salvo disposição ao contrário. 

24.1.1 É facultado às PARTES, em comum acordo, adotar a qualquer tempo da 
CONCESSÃO a contratação de entidade terceira qualificada, notória especializada, 
para a realização das tarefas de fiscalização e emissão de laudos, caso em que serão 
soberanas as conclusões e mensurações expedidas por essas entidades. 
24.1.2 Na eventualidade de se adotar a solução disposta no subitem 24.1.1. 
supra, os custos referentes a contratação serão suportados em partes iguais pelo 
PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA, e constituirá aditivo contratual 
para este fim.  
 

24.2 A CONCESSIONÁRIA facultará ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer 
outra entidade que ele indicar, o livre acesso, em qualquer época, às áreas, instalações e 
locais referentes à CONCESSÃO, incluindo estatísticas e registros administrativos e 
contábeis, e prestará sobre esses, no prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos 
que forem formalmente solicitados. 
 
24.3 O PODER CONCEDENTE poderá demandar à CONCESSIONÁRIA, a 
qualquer tempo e sob qualquer circunstância, informações de natureza técnica, 
operacional, econômica, financeira e contábil, bem como medições e prestações de 
contas. 



 
24.4 O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes 
credenciados, poderá realizar, na presença de representantes da CONCESSIONÁRIA, 
testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente o desempenho operacional dos 
equipamentos, sistemas e instalações utilizados na CONCESSÃO. 
 
24.5 No exercício da fiscalização, o PODER CONCEDENTE também poderá: 
a) acompanhar a execução do SERVIÇO , bem como a conservação dos BENS 
VINCULADOS ÀCONCESSÃO; 
b) proceder a vistorias para a aferição da conformidade das instalações e 
equipamentos às normas, determinando as necessárias correções, reparos, remoções, 
reconstruções ou substituições às expensas da CONCESSIONÁRIA; 
c) intervir, quando necessário, na execução do SERVIÇO, nos termos da 
legislação e deste CONTRATO, de modo a assegurar a regularidade e o fiel 
cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela CONCESSIONÁRIA; 
d) aplicar as sanções e penalidades previstas neste CONTRATO. 
 
24.6 Na hipótese em que a CONCESSIONÁRIA se recusar a acatar as 
determinações realizadas pelo PODER CONCEDENTE, este  poderá adotar, 
diretamente ou por meio de terceiros, as providências necessárias para corrigir a 
situação, correndo os respectivos custos por conta da CONCESSIONÁRIA, sem 
prejuízo da aplicação das sanções e penalidades pertinentes. 
 
CAPÍTULO VIII – DO SEGURO E DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 
 
CLÁUSULA 25ª –  DO SEGURO 
 

25.1 A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar a existência e manutenção em 
vigor, durante todo o prazo de duração da CONCESSÃO, das apólices de seguro 
necessárias para garantir uma efetiva cobertura dos riscos inerentes a execução das 
atividades pertinentes à CONCESSÃO, em condições aceitáveis pelo PODER 
CONCEDENTE. 
 
25.2 A CONCESSIONÁRIA manterá em vigor, obrigatoriamente, seguro de 
responsabilidade civil, cobrindo a CONCESSIONÁRIA e o PODER 
CONCEDENTE, pelos montantes que possam ser responsabilizados a titulo de 
danos resultantes do desenvolvimento das atividades pertinentes à CONCESSÃO. 
 
25.3 A CONCESSIONÁRIA deverá certificar ao PODER CONCEDENTE, até 
30 de janeiro de cada ano, que a apólice do seguro previsto nesta Cláusula estará 
válida no último dia do exercício social em curso. 
 



25.4 A CONCESSIONÁRIA, com aprovação prévia do PODER 
CONCEDENTE, poderá alterar coberturas ou outras condições da apólice de 
seguro, visando adequá-la às novas situações que ocorram durante o período deste 
CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 26ª –  DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

26.1 A LICITANTE VENCEDORA deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis contados da DATA DA ORDEM DE INÍCIO, efetuar o recolhimento na 
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, de garantia de execução das obrigações 
contratuais no montante de até 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO, a 
ser definido a critério do PODER CONCEDENTE, nos termos do caput do artigo 
20 da Lei Municipal nº 1765/1998. 
 
26.2 A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b) fiança bancária; ou 
c) seguro garantia. 
 
26.3 A cada ano de contrato transcorrido, a CONCESSSIONÁRIA poderá 
resgatar 10% (dez por cento) do valor da garantia apresentada, sendo que a mesma 
deverá ser integralmente restabelecida nos casos de prorrogação da CONCESSÃO. 
 
CAPÍTULO IX – DOS BENS REVERSÍVEIS 
 
CLÁUSULA 27ª – DOS BENS QUE INTEGRAM A CONCESSÃO  

 

27.1 A CONCESSÃO é integrada pelos bens constantes do EDITAL, conforme 
previsto no PROJETO BÁSICO. 
 
27.2 Ressalvado o disposto na subcláusula 27.3, revertem ao PODER 
CONCEDENTE gratuita e automaticamente, na extinção da CONCESSÃO, todos os 
bens construídos ou adquiridos pela CONCESSIONÁRIA e integrados à 
CONCESSÃO nos termos previstos neste CONTRATO. 
 
27.3 Para os fins previstos na subcláusula anterior obriga-se a CONCESSIONÁRIA 
a entregar os bens ali referidos em perfeitas condições de operacionalidade, utilização e 
manutenção, sem prejuízo do normal desgaste resultante do seu uso, e livres de ônus ou 
encargos de que tipo forem. 
 
27.4 A reversão dos bens na extinção da CONCESSÃO far-se-á com o pagamento, 
pelo PODER CONCEDENTE, das parcelas dos investimentos vinculados aos bens 



adquiridos pela CONCESSIONÁRIA ainda não amortizados ou depreciados, que 
tenham sido realizados ou adquiridos com a prévia aprovação do PODER 
CONCEDENTE, com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade da 
CONCESSÃO. 

 
CAPÍTULO X – DA TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO 
 
CLÁUSULA 28ª – DA TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO  
 
28.1 É permitida a transferência da CONCESSÃO desde que previamente aprovada 
pelo PODER CONCEDENTE, e desde que a CONCESSIONÁRIA esteja cumprindo 
adequadamente as responsabilidades assumidas neste CONTRATO, devendo ser 
observados os demais requisitos da Lei Municipal nº 1765/1995 e da Lei Federal nº 
8.987/1995. 
 

CAPÍTULO XI – DAS CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUÇÃO 
CONTRATUAL  
 
CLÁUSULA 29ª – DAS CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUCÃO  
 
29.1 No caso de inexecução total ou parcial deste CONTRATO, decorrente 
diretamente de FORÇA MAIOR, CASO FORTUITO, fato do príncipe, ato da 
Administração ou de interferências imprevistas, que retardem ou impeçam o 
cumprimento deste CONTRATO, devidamente justificados e aceitos pelo PODER 
CONCEDENTE, ficará a CONCESSIONÁRIA exonerada das obrigações decorrentes 
deste CONTRATO, sem prejuízo da readequação do equilíbrio econômico-financeiro, 
pelos meios previstos na Cláusula 31ª.   
 
29.2 Para fins do disposto no item 28.1 anterior, considera-se: 
a) força maior: o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, 
cria óbice intransponível para a CONCESSIONÁRIA na execução deste 
CONTRATO, consubstanciado em ato superveniente impeditivo de cumprimento das 
obrigações assumidas; 
b) caso fortuito: o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e 
inevitabilidade, gera obstáculo intransponível para a CONCESSIONÁRIA no 
cumprimento deste CONTRATO; 
c) fato do príncipe: toda determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível, 
positiva ou negativa, que onera substancialmente a execução deste CONTRATO; 
d) ato da Administração: toda ação ou omissão de órgão da Administração Pública 
que, incidindo direta e especificamente sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou 
impede a sua execução pela CONCESSIONÁRIA, ensejando, ainda, as indenizações 
correspondentes; 
e) interferências imprevistas: são ocorrências materiais não cogitadas pelas 



PARTES quando da celebração deste CONTRATO, mas que surgem no decorrer de 
sua execução de modo surpreendente e excepcional, dificultando ou onerando 
extraordinariamente o prosseguimento e a conclusão dos trabalhos, consubstanciada 
pela descoberta superveniente de obstáculos materiais, naturais ou artificiais, depois de 
iniciada a execução do CONTRATO, embora sua existência seja anterior à data de 
assinatura do CONTRATO, mas só revelada posteriormente. 
 
29.3 Não se caracteriza, ainda, como descontinuidade do SERVIÇO a sua 
interrupção pela CONCESSIONÁRIA em situação de emergência que atinja a 
segurança de pessoas e bens, nas seguintes hipóteses: 
a) quando houver necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhoria de 
qualquer natureza nos equipamentos destinados aos SERVIÇOS objeto deste 
CONTRATO; 
b) caso, a juízo da CONCESSIONÁRIA, houver comprometimento da segurança 
de instalações ou de pessoas. 
 
29.4 A ocorrência de quaisquer dos eventos previstos nesta Cláusula deverá ser 
imediatamente comunicada pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, 
informando as medidas que estiverem sendo adotadas para reduzir ou superar os 
impactos deles decorrentes, sendo que no caso de interrupção motivada por razões de 
ordem técnica, deverá ser o PODER CONCEDENTE previamente comunicado. 
 
29.5 Cabe à CONCESSIONÁRIA, em qualquer das hipóteses desta Cláusula, adotar 
as providências cabíveis no sentido de reduzir a descontinuidade do SERVIÇO ao 
prazo estritamente necessário, sujeito à fiscalização do PODER CONCEDENTE. 
 
29.6 Ocorrendo quaisquer dos eventos mencionados nesta Cláusula, o PODER 
CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA acordarão, alternativamente, acerca da 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, nos termos ora 
acordados, ou, ainda, da extinção da CONCESSÃO, caso a impossibilidade de 
cumprimento deste CONTRATO se torne definitiva ou a recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro revele-se excessivamente onerosa para o PODER 
CONCEDENTE. 
 
29.7 Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto neste item serão 
dirimidos por meio do mecanismo de solução de controvérsias previsto na Cláusula 41ª. 

 

CAPÍTULO XII – DOS RISCOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

CLÁUSULA 30ª – DA ASSUNÇÃO DE RISCOS 
 

30.1 A CONCESSIONÁRIA é integral e exclusivamente responsável por todos os 



riscos relacionados a presente CONCESSÃO, salvo disposição expressa em contrário 
no presente CONTRATO.  

30.1.1. Incluem-se dentre os riscos da CONCESSIONÁRIA, nesta 
CONCESSÃO, aqueles relacionados a: 

a) a obtenção de LICENÇAS, permissões e autorizações relacionadas às atividades 
da CONCESSÃO, ressalvado o disposto na subcláusula 29.2.; 
b) o atraso no cumprimento do PLANO DE EXECUÇÃO e demais prazos 
estabelecidos neste CONTRATO; 
c) as mudanças no plano de investimentos ou nos projetos, por mera liberalidade da 
CONCESSIONÁRIA; 
d) o erro em seus projetos, o erro nas suas estimativas de custos e/ou gastos, as 
falhas na prestação dos SERVIÇOS e os erros ou falhas causados pelos seus 
subcontratados; 
e) a segurança e a saúde dos trabalhadores que estejam a ela subordinados na 
execução do CONTRATO e/ou de seus subcontratados; 
f) o aumento do custo de financiamento(s) assumido(s) para a realização de 
investimentos ou para o custeio dos SERVIÇOS; 
g) a qualidade na prestação dos SERVIÇOS, bem como o atendimento às 
especificações técnicas dos SERVIÇOS; 
h) a operação e manutenção de seus ativos, envolvendo todos os possíveis serviços 
agregados; 
i) a obsolescência, a robustez e o pleno funcionamento da tecnologia empregada 
pela CONCESSIONÁRIA na CONCESSÃO; 
j) os prejuízos causados a terceiros ou ao meio ambiente por culpa da 
CONCESSIONÁRIA, de seus empregados, prestadores de serviço, terceirizados, 
subcontratados ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no 
exercício das atividades abrangidas neste CONTRATO; 
k) as ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, negligência, inépcia 
ou omissão no cumprimento do objeto deste CONTRATO; 
l) os riscos relacionados à exploração das atividades complementares, acessórias 
ou decorrentes de projetos associados à CONCESSÃO; 
m) os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução deste CONTRATO e as responsabilizações deles decorrentes, incluídas 
aquelas relacionadas às empresas eventualmente subcontratadas no âmbito da 
CONCESSÃO; 

 
30.2 Não são riscos da CONCESSIONÁRIA, dando ensejo ao procedimento de 
reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos deste CONTRATO: 
a) Decisões judiciais ou administrativas que impactem, impeçam ou impossibilitem 
a CONCESSIONÁRIA de prestar integral ou parcialmente os SERVIÇOS, ou que 
interrompam ou suspendam o pagamento da remuneração, seu reajuste ou revisão de 
acordo com o estabelecido neste CONTRATO, exceto nos casos em que a 
CONCESSIONÁRIA houver dado causa à situação sobre a qual estiverem fundadas 



referidas decisões; 
b) alterações na legislação ou regulamentação pertinente, inclusive quanto à 
criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos e exigências para a gestão e 
operação da CONCESSÃO, que alterem a composição econômico-financeira da 
CONCESSIONÁRIA, excetuada a legislação dos impostos sobre a renda; 
c) atrasos ou inexecução das obrigações da CONCESSIONÁRIA, causados pela 
demora ou omissão do PODER CONCEDENTE ou de demais órgãos ou entidades do 
MUNICÍPIO incluindo, mas não se limitando à emissão de LICENÇAS e autorizações 
necessárias ao adequado desenvolvimento da CONCESSÃO, quando cabíveis, e 
quando não observados os prazos legais pertinentes; 
d) descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações 
contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando ao inadimplemento do 
pagamento da remuneração ou o descumprimento de prazos a ele aplicáveis nos termos 
deste CONTRATO e/ou na legislação vigente; 
e) atraso no cumprimento do PLANO DE EXECUÇÃO e demais prazos 
estabelecidos neste CONTRATO relacionados às obrigações assumidas pela 
CONCESSIONÁRIA, quando decorrentes diretamente de ação ou omissão do 
PODER CONCEDENTE; 
f) imposição de novas obrigações ou alteração unilateral das obrigações 
originalmente contempladas no CONTRATO DE CONCESSÃO, pelo PODER 
CONCEDENTE, que provoquem impacto nos custos e encargos da 
CONCESSIONÁRIA; 
g) prejuízos causados a terceiros ou ao meio ambiente pelos administradores, 
empregados, prepostos, ou prestadores de serviços antes da DATA DA ORDEM DE 
INÍCIO, hipótese em que, além do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO, terá a CONCESSIONÁRIA o direto ao ressarcimento pelo PODER 
CONCEDENTE de eventuais indenizações que vier a pagar em razão do passivo 
ambiental e/ou casos de responsabilidade civil que tenham como causa fato anterior à 
CONCESSÃO; 
h) manifestações sociais e/ou públicas que comprometam a execução do 
CONTRATO ou que acarretem danos aos BENS VINCULADOS à CONCESSÃO, 
desde que as perdas e danos causados por tais eventos não sejam objeto de cobertura de 
seguros previstos neste CONTRATO;  
i) investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais 
desapropriações e instituição de servidões administrativas determinadas pelo PODER 
CONCEDENTE, na forma da lei; 
j) ações originárias de serviços prestados anteriormente à DATA DA ORDEM 
DE INÍCIO; e 
k) variação de preços de insumos e salários, no período decorrido entre as revisões 
tarifárias; 
l) variação da demanda equivalente transportada;  
m) custos de recuperação, prevenção, correção e gerenciamento de passivo 
ambiental relacionados à CONCESSÃO, originados anteriormente à DATA DA 



ORDEM DE INÍCIO. 
 

30.3 Na ocorrência de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, cujas 
consequências não sejam cobertas por seguro disponível no mercado securitário 
brasileiro e em condições comerciais viáveis, as PARTES acordarão se haverá lugar à 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou à extinção da  CONCESSÃO, 
tendo-se por base as consequências dos eventos para a continuidade da CONCESSÃO, 
observado o disposto neste CONTRATO. 

29.3.1 Verificando-se a extinção da CONCESSÃO, nos termos do disposto 
neste item, aplicar-se-ão, no que couberem, as regras e os procedimentos válidos para 
a extinção da CONCESSÃO por encampação, nos termos previstos neste 
CONTRATO. 
 

30.4 As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e ações necessárias 
a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de FORÇA MAIOR ou CASO 
FORTUITO. 
 
30.5 A CONCESSIONÁRIA declara: 
a) ter ciência integral da natureza e extensão dos riscos assumidos neste 
CONTRATO; 
b) ter evado em consideração a repartição de riscos estabelecida neste 
CONTRATO para a formulação da sua PROPOSTA COMERCIAL na 
LICITAÇÃO. 
30.6  

 
CLÁUSULA 31ª – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

 
30.1 Sempre que atendidas as condições do CONTRATO e mantida a alocação de 
riscos nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilíbrio econômico-financeiro. 
 
30.2 A CONCESSIONÁRIA poderá solicitar a recomposição do equilíbrio 
econômico- financeiro, quando cabível, nos termos da lei, nas hipóteses previstas neste 
CONTRATO e quando houver alteração das premissas previstas na proposta, 
observado o procedimento definido neste CONTRATO. 
 
30.3 O PODER CONCEDENTE poderá solicitar a recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro, quando cabível, no termos da lei e nas hipóteses previstas neste 
CONTRATO, inclusive em relação aos casos de extinção, isenção ou alteração de 
tributos ou encargos legais, que tenham repercussão positiva nas receitas ou despesas da 
CONCESSIONÁRIA. 
 
30.4 A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será efetivada, de comum 



acordo entre as PARTES, mediante as seguintes modalidades: 
a) prorrogação ou redução do prazo da CONCESSÃO, observados os limites 
legais; 
b) revisão dos encargos e obrigações assumidos pela CONCESSIONÁRIA, 
inclusive prazos no âmbito do PLANO DE EXECUÇÃO; 
c) revisão da TARIFA, para mais ou para menos; e 
d) combinação das modalidades anteriores. 
 
30.5 As alternativas para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro não 
poderão alterar a alocação de riscos originalmente prevista no CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 31º - DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSIÇÃO DO 
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
31.1 A análise da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pressupõe a 
verificação das condições econômicas globais do CONTRATO, tomando-se como base 
os efeitos dos eventos que lhe deram causa descritos em relatório técnico a ser 
apresentado pela parte interessada, o qual poderá vir acompanhado de laudo pericial, 
estudos independentes e/ou outros documentos considerados pertinentes. 

31.1.1 Caso se configure quaisquer das hipóteses para realização da 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, a 
CONCESSIONÁRIA ou o PODER CONCEDENTE, conforme o caso, deverá 
elaborar relatório técnico fundamentado, solicitando a recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro. 
31.1.2 O relatório técnico deverá especificar a hipótese geradora do 
desequilíbrio contratual, e demonstrar os efeitos econômico-financeiros mediante 
planilha de custos e receitas atualizada com base na planilha que integra a 
PROPOSTA ECONÔMICA. 
31.1.3 Para efeito da recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro será 
observada a Taxa Interna de Retorno (TIR) apresentada pela CONCESSIONÁRIA 
em sua PROPOSTA ECONÔMICA. 

 
31.2 Quando o pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro for 
iniciado pela CONCESSIONÁRIA, observar-se-á o que se segue: 
a) o pedido deverá ser acompanhado do relatório técnico, previsto na subcláusula 
anterior, podendo juntar laudo pericial  e/ou  estudo independente que efetivamente 
demonstre o impacto do evento danoso, a data da ocorrência e a provável duração da 
hipótese ensejadora da recomposição; 
b) o pedido deverá ser acompanhado de todos os documentos necessários à 
demonstração do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar 
laudos econômicos específicos da CONCESSIONÁRIA ou estudos elaborados por 
órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal ou, ainda, por entidades 
independentes.  



c) o pedido deverá demonstrar fundamentadamente os custos ou despesas 
incorridos e a sugestão das medidas a serem adotadas para a recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO. 

31.2.1 O PODER CONCEDENTE terá livre acesso a informações, bens e 
instalações da CONCESSIONÁRIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o 
quanto alegado pela CONCESSIONÁRIA no pedido de recomposição do equilíbrio 
econômico- financeiro que ela tiver apresentado. 
31.2.2 O PODER CONCEDENTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
responder à CONCESSIONÁRIA, pedindo esclarecimentos, que, por sua vez, terá 
15 (quinze) dias para apresentar a réplica. 
31.2.3 Após a réplica apresentada pela CONCESSIONÁRIA, o PODER 
CONCEDENTE deverá decidir o pleito em 15 (quinze) dias. 

 
31.3 O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro iniciado 
pelo PODER CONCEDENTE deverá ser objeto de comunicação à 
CONCESSIONÁRIA, consignando-se a ela o prazo de 15 (quinze) dias para 
manifestação. 

31.3.1 A comunicação encaminhada à CONCESSIONÁRIA pelo PODER 
CONCEDENTE deverá estar acompanhada de cópia dos laudos e/ou dos estudos 
realizados para a caracterização da situação que levaria à recomposição. 
31.3.2 Findo o prazo de que trata a subcláusula 31.3, e não havendo 
manifestação da CONCESSIONÁRIA, será considerada aceita, de imediato, a 
proposta do PODER CONCEDENTE. 

 
31.4 Para a confirmação das situações apontadas como ensejadoras de desequilíbrio 
econômico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas 
resultantes, as PARTES poderão contratar entidade especializada especialmente para 
essa finalidade. 
 
31.5 O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO deverá ser concluído em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, 
ressalvada a hipótese em que seja necessária a prorrogação, devidamente justificada, 
para complementação da instrução. 
 
31.6 Decorridos 60 (sessenta) dias após a apresentação do pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro por requerimento da CONCESSIONÁRIA, e não sendo 
encontrada solução amigável, ou ainda, em caso de discordância quanto à necessidade 
de recomposição, as PARTES poderão recorrer aos procedimentos previstos neste 
CONTRATO para soluções de conflitos. 
 

CAPÍTULO XIII – DAS REVISÕES CONTRATUAIS 
 
CLÁUSULA 32ª – DAS  REVISÕES ORDINÁRIAS 



 
32.1 A cada 05 (cinco) anos, contados da DATA DE ORDEM DE INÍCIO, as 
PARTES promoverão a revisão das condições e dos  resultados gerais da 
CONCESSÃO, com o objetivo de: 
a) Verificar o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO;  
b) alterar as especificações do objeto do CONTRATO, em especial para 
incorporar eventuais avanços tecnológicos, quando for o caso, e aprimorar a prestação 
do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO, em atenção ao princípio da 
atualidade. 
 
32.2 O procedimento de revisão deverá ser instaurado de ofício pelo PODER 
CONCEDENTE, ou a pedido da CONCESSIONÁRIA, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, prorrogável por igual período, da conclusão dos 05(cinco) primeiros anos de 
vigência do CONTRATO, e assim sucessivamente, até o final do prazo de duração da 
CONCESSÃO. 

32.2.1 Para fins da análise da necessidade, conveniência ou oportunidade da 
revisão de que trata esta Cláusula, cada parte detalhará as eventuais alterações 
sugeridas, com as justificativas correspondentes, estudos e outros documentos que 
embasem a sua proposta. 

 
32.3 O procedimento de revisão ordinária será concluído mediante acordo entre as 
PARTES, ou outras entidades, representantes da sociedade civil ou profissionais 
especializados para o levantamento de dados, confirmação de premissas e/ou 
elucidações de ordem técnica e econômica que se fizerem necessárias. 
 
32.4 Do resultado do procedimento de revisão de que trata esta Cláusula, poderá ser 
revisto o equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, em benefício da 
CONCESSIONÁRIA ou do PODERCONCEDENTE , nos termos das Cláusula 30ª 
deste CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 33ª – DAS REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS 

 

33.1 As revisões extraordinárias consistem na revisão da CONCESSÃO, em virtude 
de fatos imprevistos, sempre com vistas à regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade e generalidade do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO 
no MUNICÍPIO, nos termos da Cláusula 31ª do presente CONTRATO. 
 
CAPÍTULO XIV –  DAS INDENIZAÇÕES E DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 
CLÁUSULA 34ª – DAS INDENIZAÇÕES 
 



34.1 PODER CONCEDENTE se obriga a indenizar a CONCESSIONÁRIA por 
eventuais investimentos que venham a ser realizados ao longo do período da 
CONCESSÃO e não amortizados até eventual rescisão do presente CONTRATO, 
desde que previamente aprovados e autorizados. 
 
34.2 A indenização de que cuida esta Cláusula será calculada com base no valor de 
mercado, deduzidas as amortizações praticadas durante o período de vigência da 
CONCESSÃO, além das eventuais outras indenizações cabíveis nos termos do presente 
CONTRATO e do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA 35ª – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

35.1 O CONTRATO poderá ser alterado nos seguintes casos: 
a) unilateralmente,  pelo  PODER  CONCEDENTE,  caso  haja situações 
de interesse público que as justifiquem; 
b) por consenso das PARTES, desde que preservado interesses social e público. 
 

35.2 Caso ocorra alteração unilateral deste CONTRATO que acarrete aumento dos 
encargos da CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE deverá restabelecer o 
inicial equilíbrio econômico e financeiro deste CONTRATO. 
 
35.3 O reajuste do valor da TARIFA, para reposição de perda do valor aquisitivo da 
moeda, não caracteriza alteração deste CONTRATO. 
 
CAPÍTULO XV –  DAS SANÇÕES E PENALIDADES APLICÁVEIS ÀS PARTES 
 
CLÁUSULA 36ª –  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
36.1 O não cumprimento pela CONCESSIONÁRIA das cláusulas deste 
CONTRATO, de seus ANEXOS e do EDITAL, bem como das normas da legislação e 
regulamentação aplicáveis ensejará, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal e 
de outras penalidades previstas na  legislação e na regulamentação vigentes, a aplicação, 
isolada ou concomitantemente, das seguintes penalidades: 
a) advertência formal, por escrito, a versar sobre o descumprimento de obrigações 
assumidas que não justifiquem a aplicação de outra sanção prevista neste 
CONTRATO, que será formulada junto à determinação de adoção das medidas 
necessárias de correção; 
b) multa de até 0,1% (um décimos por cento) do valor do CONTRATO; 
c) declaração da caducidade da CONCESSÃO; 
d) suspensão temporária do direito de participação em licitações e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 



Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja 
promovida a reabilitação da CONCESSIONÁRIA perante a Administração Pública 
Municipal, que será concedida sempre que forem ressarcidos os prejuízos resultantes à 
Administração e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
 
36.2 O PODER CONCEDENTE, na definição e dosimetria das penalidades 
correspondentes, observará os seguintes parâmetros, com vistas a assegurar a 
efetividade e a proporcionalidade da medida: 
a) a natureza e a gravidade da infração; 
b) os danos resultantes ao CONTRATO, à segurança pública, ao meio ambiente, 
aos USUÁRIOS e ao PODER CONCEDENTE; 
c) a vantagem auferida pela CONCESSIONÁRIA em virtude da infração; 
d) as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes, dentre as quais, a reincidência e 
a boa ou a má-fé da CONCESSIONÁRIA, na prática da infração; 
e) a situação econômico-financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial a sua 
capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execução 
deste CONTRATO; 
f) os antecedentes da CONCESSIONÁRIA; e 
g) a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção, 
inclusive quanto ao número de USUÁRIOS atingidos e o prolongamento, no tempo, da 
situação que caracterizou a infração. 

36.2.1 A prática de qualquer infração não poderá ensejar enriquecimento ilícito da 
CONCESSIONÁRIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolução, 
pela CONCESSIONÁRIA, ou a neutralização, de toda e qualquer vantagem obtida 
com a perpetração da infração, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DE CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas e 
judiciais pertinentes. 

 
 
CLÁUSULA 37ª –  DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS 
PENALIDADES 
 
37.1 O processo de aplicação das sanções previstas neste CONTRATO terá início 
com a lavratura do auto de infração correspondente pelo PODER CONCEDENTE, 
contendo os detalhes da infração cometida e a indicação da sanção potencialmente 
aplicável. 

37.1.1 Lavrado o auto, a CONCESSIONÁRIA será intimada para, no prazo de 
10 (dez) dias úteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipótese de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, quando o prazo 
será de 20 (vinte) dias, consoante o disposto no art. 87, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 
8.666/1993. 
37.1.2 No mesmo prazo de que trata a subcláusula anterior, a 
CONCESSIONÁRIA deverá demonstrar a regularização da falha relacionada à 



infração imputada pelo PODER CONCEDENTE. 
 
37.2 Na fase de instrução, a CONCESSIONÁRIA pode requerer, 
fundamentadamente, diligência e perícia, bem como pode juntar documentos e/ou 
pareceres e aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo, cabendo ao 
PODER CONCEDENTE recusar provas ilícitas e/ou medidas impertinentes, 
desnecessárias ou protelatórias. 
 
37.3 Encerrada a instrução processual, o PODER CONCEDENTE decidirá sobre a 
aplicação da sanção, estando facultado à CONCESSIONÁRIA a interposição de 
recurso para o Secretário Municipal de [.], no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação do ato. 

37.3.1 Na hipótese da sanção de declaração de inidoneidade, caberá pedido de 
reconsideração, no prazo de 10(dez) dias úteis, consoante previsto no art.109, III, da 
Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
37.4 Após a decisão de eventual recurso interposto pela CONCESSIONÁRIA, o 
PODER CONCEDENTE emitirá, na hipótese de aplicação da penalidade de multa, 
documento de cobrança contra a CONCESSIONÁRIA, que deverá pagar o valor 
correspondente em até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da 
notificação. 

37.4.1 A falta de pagamento da multa no prazo estipulado importará a 
incidência automática de juros de mora vinculados à variação pro rata da taxa 
SELIC, a contar da data do respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento, 
também sendo facultado ao PODER CONCEDENTE descontar o valor 
correspondente da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA da 
CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo da execução da GARANTIA DE 
EXECUÇÃODO CONTRATO. 
37.4.2 As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas 
reverterão em favor do Tesouro Municipal. 

 
37.5 Independentemente dos direitos e princípios previstos neste CONTRATO, 
poderão ser tomadas medidas cautelares urgentes, desde que sejam observados os 
princípios da ampla defesa e do contraditório, que não se confundem com o 
procedimento de intervenção, nas seguintes situações: 
a) risco de descontinuidade da prestação da CONCESSÃO; 
b) dano grave aos direitos dos USUÁRIOS à segurança pública ou ao meio 
ambiente; 
c) outras situações em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente. 
 

CAPÍTULO XVI – DOS MECANISMOS DE SOLUÇÃO AMIGÁVEL DE 
CONFLITOS 
 



CLÁUSULA 38ª – DA SOLUÇÃO AMIGÁVEL  
 
38.1 Os conflitos e as controvérsias decorrentes do presente CONTRATO, ou com 
ele relacionados, poderão ser amigavelmente dirimidos pelas PARTES. 
 
38.2 Em caso de conflito ou controvérsia resultante dos direitos e obrigações 
contemplados neste CONTRATO ou de sua execução, inclusive aqueles relacionados à 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, o objeto do conflito ou controvérsia 
será comunicado, por escrito, ao PODER CONCEDENTE ou à 
CONCESSIONÁRIA, conforme o caso, para que as PARTES possam, utilizando-se 
do princípio da boa-fé e envidando os melhores esforços para tal, realizar mediação 
prévia para buscar solucionar o conflito ou controvérsia existente. 
 
38.3 A notificação de que trata a subcláusula anterior deverá ser enviada pela parte 
interessada juntamente com todas as suas alegações referentes ao conflito ou 
controvérsia, devendo também estar acompanhada de uma sugestão para a solução do 
conflito ou controvérsia. 
 
38.4 Após o recebimento da notificação, a parte notificada terá um prazo de 10 (dez) 
dias úteis, contados do recebimento da notificação, para responder se concorda com a 
solução proposta. 
 
38.5 Caso a parte notificada concorde com a solução apresentada, as PARTES, em 
conjunto, darão por encerrado o conflito ou controvérsia e tomarão as medidas 
necessárias para implementar a medida acordada. 
 
38.6 Caso não concorde com a solução proposta, aparte notificada, no mesmo prazo 
acima estipulado, deverá apresentar à parte interessada os motivos pelos quais discorda 
da solução sugerida, devendo, nessa hipótese, apresentar uma solução alternativa para o 
caso. 
 
38.7 No caso de discordância da parte notificada, deverá ser marcada uma reunião de 
mediação entre as PARTES, a fim de debater e solucionar o conflito ou a controvérsia 
em causa. 
 
38.8 Em qualquer das hipóteses, o conflito ou a controvérsia existente entre as 
PARTES deverá ser solucionado no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogáveis de 
comum acordo. 
 
38.9 Ultrapassado o prazo fixado sem que seja dirimida a questão conflituosa ou 
controversa, poderá ser instaurado procedimento de mediação ou dar-se-á início ao 
processo de arbitragem, na forma deste CONTRATO. 
 



CLÁUSULA 39ª – DA COMISSÃO DE MEDIAÇÃO  

 
39.1 Para a solução de eventuais divergências de natureza técnica e/ou de natureza 
econômico-financeira durante a execução do CONTRATO, caso a solução de da 
Cláusula acima não seja concretizada, será constituída uma COMISSÃO DE 
MEDIAÇÃO, na forma e com as competências previstas no presente CONTRATO. 
 
39.2 A COMISSÃO DE MEDIAÇÃO será competente para emitir pareceres 
fundamentados sobre questões submetidas pelo PODER CONCEDENTE ou pela 
CONCESSIONÁRIA relativas às divergências que venham a surgir quanto aos 
aspectos técnicos e aos aspectos econômico-financeiros da execução do CONTRATO. 
 
39.3 Em até 30 (trinta) dias após a solicitação ou comunicação para a constituição da 
COMISSÃO DE MEDIAÇÃO, o PODER CONCEDENTE, formalizará a 
constituição da Comissão, composta por 4 (quatro) membros, todos com conhecimentos 
aprofundados na matéria objeto da divergência e indicados por ocasião desta dada 
divergência, na forma desta cláusula. 
 
39.4 A Comissão de Mediação será composta da seguinte forma: 
a) 2 (dois) membros indicados pelo PODER CONCEDENTE, sendo um 
deles integrante do quadro permanente de servidores; 
b) 1 (um) membro pela CONCESSIONÁRIA ; e 
c) 1 (um) membro, com comprovada especialização na matéria objeto da 
divergência, que será escolhido de comum acordo entre as PARTES, quando da 
ocorrência da divergência. 
 
39.5 A parte solicitante pela formação da COMISSÃO DE MEDIAÇÃO já 
indicará os seus membros no momento da própria solicitação e sugerirá 2 (dois) 
nomes para a posição de comum acordo. 
 
39.6 A outra parte responderá com a indicação de seus respectivos membros e a 
sugestão de outros 2 (dois) nomes para a vaga a ser preenchida de comum acordo. 
 
39.7 O procedimento para escolha da vaga a ser preenchida de comum acordo 
deverá ser concluído até 5 (cinco) dias antes da formalização da constituição da 
COMISSÃO DE MEDIAÇÃO pelo PODER CONCEDENTE. 
 
39.8 A não indicação dos membros referidos na subcláusula 46.4 será considerada 
infração contratual e sancionada nos termos do CONTRATO. 
 
39.9 Caso a omissão na indicação decorra do PODER CONCEDENTE, será 
facultado á CONCESSIONÁRIA dirimir a questão pendente mediante Arbitragem, se 
possível, nos termos da cláusula 43. 



 
39.10 O procedimento para solução de divergências iniciar-se-á mediante a 
comunicação de solicitação de pronunciamento da COMISSÃO DE MEDIAÇÃO à 
outra parte, e será processado da seguinte forma: 
a) no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicação referida 
no item anterior, a parte reclamada apresentará as suas alegações relativamente à 
questão formulada. 
b) o parecer da COMISSÃO DE MEDIAÇÃO será emitido em um prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, admitida, excepcionalmente e de forma justificada eventual 
prorrogação, a contar da data do recebimento, pela COMISSÃO DE MEDIAÇÃO, das 
alegações apresentadas pela parte reclamada. 
c) os pareceres da COMISSÃO DE MEDIAÇÃO serão considerados aprovados 
se contarem com o voto favorável da maioria de seus membros. 
d) o membro indicado pela CONCESSIONÁRIA e o membro escolhido em 
comum acordo entre as Partes terão direito a um voto, cada um.  
e) os membros indicados pelo PODER CONCEDENTE terão, em conjunto, 
direito a um voto, pelo que deverão compor, entre si, eventuais divergências antes de 
proferimento do voto único. 
 
39.11 Toda a divergência suscitada deverá ser encaminhada à COMISSÃO DE 
MEDIAÇÃO juntamente com cópia de todos os documentos necessários para a 
solução da demanda. 
 
39.12 Todas as despesas necessárias ao funcionamento da COMISSÃO DE 
MEDIAÇÃO serão arcadas pela CONCESSIONÁRIA, com exceção da remuneração 
eventualmente devida aos membros indicados pelo PODER CONCEDENTE. 
 
39.13 A submissão de qualquer questão à COMISSÃO DE MEDIAÇÃO não exonera 
a CONCESSIONÁRIA de dar integral cumprimento às suas obrigações contratuais e 
às determinações do PODER CONCEDENTE. 
 
39.14 A decisão da COMISSÃO DE MEDIAÇÃO será vinculante para as PARTES, 
até que sobrevenha eventual decisão arbitrai ou judiciária sobre a divergência. 
 
39.15 Caso aceita pelas PARTES, a solução amigável proposta pela COMISSÃO DE 
MEDIAÇÃO poderá ser incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo 
aditivo, quando pertinente e observados os procedimentos cabíveis. 
 
39.16 A comissão será dissolvida quando o relatório for emitido. 
 
39.17 Quando o assunto alvo da comissão exigir apreciação do gestor, a comissão só 
será extinta após a referida apreciação. 
 



39.18 A mediação será considerada prejudicada se a solução amigável não for 
apresentada pela COMISSÃO DE MEDIAÇÃO, no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias a contar do pedido de instauração do procedimento ou se a parte se recusar a 
participar do procedimento, não indicando seu representante no prazo máximo de 15 
(quinze) dias. 
 
39.19 A proposta de solução não será vinculante para as PARTES, que poderão optar 
por submeter a controvérsia ao juízo arbitral ou ao Poder Judiciário, conforme o caso. 
 

CLÁUSULA 40ª – DA ARBITRAGEM 
 
40.1 As controvérsias decorrentes do presente CONTRATO que envolvam direitos 
patrimoniais disponíveis serão definitivamente dirimidas por arbitragem, em 
conformidade com o art. 11, III, da Lei Federal nº 11.079/2004, bem como com a Lei 
Federal nº 9.307/96, especialmente no que toca às seguintes questões: 
a) reconhecimento do direito e determinação do montante respectivo da 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em favor de qualquer das PARTES; 
b) reconhecimento de hipóteses de inadimplemento contratual por quaisquer das 
PARTES; 
c) acionamento dos mecanismos de garantia previstos no CONTRATO; 
d) valor da indenização no caso de extinção da CONCESSÃO; 
e) inconformismo de quaisquer das PARTES com a decisão; e 
f) a submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES do 
pontual e tempestivo cumprimento das disposições do CONTRATO e das 
determinações do PODER CONCEDENTE que sejam comunicadas e recebidas pela 
CONCESSIONÁRIA, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento dos 
SERVIÇOS, que deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de 
submissão da questão até que uma decisão final seja obtida. 

40.1.1 Fica estabelecida a renomada CAMARB – Câmara de Mediação e 
Arbitragem Empresarial como entidade arbitral para decidir sobre os conflitos 
advindos da execução deste CONTRATO. 
40.1.2 Em caso de conflito ou controvérsias resultantes dos direitos e obrigações 
contemplados nesta CONCESSÃO ou de sua execução, mesmo após a adoção dos 
procedimentos previstos nesta CONCESSÃO, qualquer das PARTES poderá dar 
início ao processo de arbitragem, conforme procedimento adiante especificado: 
a) a parte interessada notificará a outra, por escrito, de sua decisão de submeter a 
divergência à arbitragem, nomeando, desde logo, no mesmo documento, o seu árbitro 
(primeiro árbitro); 
b) dentro do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados do recebimento 
dessa comunicação, a parte notificada nomear respectivo árbitro (segundo árbitro), 
também por escrito; 



c) os árbitros nomeados pelas PARTES deverão acordar, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, contados da nomeação do segundo árbitro, acerca da nomeação do 
árbitro presidente, que presidirá o Tribunal Arbitral; 
d) uma vez constituído o Tribunal Arbitral, este deve dirimir a controvérsia, sendo 
certo que a decisão arbitral deverá ser proferida no prazo de até 90 (noventa) dias, 
contados da data da constituição do Tribunal Arbitral; e 
e) a sentença arbitral será definitiva e obrigatória para as PARTES. 
40.1.3 Caso um aparte deixe de indicar um árbitro ou caso os dois coárbitros 
indicados pelas PARTES não cheguem a um consenso quanto à indicação do árbitro 
presidente, a nomeação faltante será feita de acordo com as regras do regulamento da 
câmara arbitral. 
 

40.2 O disposto na subcláusula anterior, relativamente ao cumprimento de 
determinações do PODER CONCEDENTE pela CONCESSIONÁRIA, aplicar-se-á 
também a determinações sobre a mesma matéria, objeto da arbitragem, ainda que 
emitidas após a data de submissão das questões, e desde que a primeira dessas 
determinações tenha sido comunicada à CONCESSIONÁRIA anteriormente àquela 
data. 
 
40.3 O procedimento arbitral obedecerá ao regulamento da câmara arbitral adotada, 
bem como o disposto na Lei Federal nº 9.307/96 e subsequentes alterações, assim como 
com as disposições constantes deste CONTRATO. 
 
40.4 As PARTES concordam que a CONCESSIONÁRIA arcará com os custos do 
procedimento de contratação da câmara de arbitragem e de todo o procedimento até que 
seja proferida a sentença arbitral, independentemente da parte que solicitar o início da 
arbitragem. 
 
40.5 Após a sentença arbitral, se ela for inteiramente desfavorável ao PODER 
CONCEDENTE, ele deverá reembolsar a CONCESSIONÁRIA pelas despesas 
incorridas logo no mês subsequente ao da respectiva decisão. 
40.6 Na hipótese de sucumbência parcial de ambas as PARTES, as despesas 
decorrentes do procedimento arbitral serão rateadas conforme indicado na sentença 
arbitral. 
 
40.7 Cada uma das PARTES arcará com seus próprios custos referentes a honorários 
advocatícios, independentemente da sucumbência determinada na sentença arbitral. 
 
 
40.8 A sentença arbitral poderá incluir dispositivo sobre a alocação e razoabilidade 
dos custos incorridos. 
 
40.9 Caso seja necessária a obtenção de medidas coercitivas ou de urgência antes da 



constituição do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigável de 
solução de divergências, as partes poderão requerê-las diretamente ao Poder Judiciário. 
 
40.10 Caso tais medidas se façam necessárias após a constituição do Tribunal Arbitral, 
elas deverão ser solicitadas nos termos do art. 22, § 4º, da Lei Federal nº 9.307/1996. 
 
40.11 Será competente o foro da Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, 
para dirimir qualquer controvérsia não sujeita à arbitragem nos termos do 
CONTRATO, assim como para apreciar as medidas judiciais previstas na cláusula 
anterior, ou eventual ação de execução da sentença arbitral. 
 
40.12 As decisões do Tribunal Arbitral serão definitivas para o impasse e vincularão as 
PARTES. 
 
CAPÍTULO XVII – DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 
 

CLÁUSULA 41ª – DA EXTIÇÃO DA CONCESSÃO 
 
41.1 A CONCESSÃO considerar-se-á extinta, observadas as normas legais 
específicas, quando  ocorrer: 
a) o término do prazo contratual; 
b) a encampação; 
c) a caducidade; 
d) a rescisão; 
e) a anulação; e 
f) a falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA. 
 
41.2 Extinta a CONCESSÃO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os 
BENS REVERSÍVEIS, direitos e privilégios vinculados à CONCESSIONÁRIA, 
incluindo-se aqueles a ela transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela 
adquiridos, no âmbito da CONCESSÃO. 
 
41.3 Extinta a CONCESSÃO, haverá a imediata assunção do objeto do 
CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, 
avaliações e liquidações necessários, bem como a ocupação das instalações e a 
utilização, pelo PODER CONCEDENTE, de todos os BENS REVERSÍVEIS. 
 
41.4 Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis,  poderá: 
a) ocupar, temporariamente, bens móveis e imóveis e valer-se de pessoal empregado  
na prestação das atividades consideradas imprescindíveis à continuidade da 
CONCESSÃO; 
b) manteros contrato sfirmados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros pelo prazo e 



condições inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuízos  decorrentes 
do não cumprimento das obrigações assumidas. 
 
41.5 Em qualquer hipótese de extinção da CONCESSÃO, o PODER 
CONCEDENTE assumirá direta ou indireta e imediatamente, a operação da 
CONCESSÃO, para garantir sua continuidade e regularidade. 
 
CLÁUSULA 42ª – DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL 
 
42.1 A CONCESSÃO extingue-se quando se verificar o término do prazo de sua 
duração, também se extinguindo, por consequência, as relações contratuais entre as 
PARTES, com exceção daquelas expressamente previstas neste CONTRATO. 

42.1.1 Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipóteses 
expressamente previstas neste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA será 
responsável pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes à CONCESSÃO e 
celebrados com terceiros, segundo as regras para cálculo e pagamento dos valores 
residuais, nos termos da legislação vigente, assumindo todos os ônus daí resultantes. 

 
42.2 Até 06 (seis) meses antes da data do término de vigência contratual, o PODER 
CONCEDENTE estabelecerá, em conjunto e com a cooperação da 
CONCESSIONÁRIA, programa de desmobilização operacional, a fim de definir as 
regras e procedimentos para a assunção da operação pelo PODER CONCEDENTE, ou 
por terceiro autorizado. 
 
CLÁUSULA 43ª – DA ENCAMPAÇÃO 
 
43.1 O PODER CONCEDENTE poderá, durante a vigência do CONTRATO, 
promover  a retomada da CONCESSÃO, por motivo de interesse público, mediante lei 
autorizativa específica e após prévio pagamento, à CONCESSIONÁRIA, de 
indenização.  A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de encampação 
cobrirá: 
a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSÍVEIS e ainda não 
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste 
CONTRATO; 
b) todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se 
fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADORES, contratados e terceiros em geral, 
inclusive honorários advocatícios, em decorrência do consequente rompimento dos 
respectivos vínculos contratuais; 
c) todas as despesas causadas pela encampação, bem como os custos de rescisão 
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONÁRIA para a execução do 
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO;  
d) lucros cessantes; e 
e) danos indiretos. 



43.1.1 O cálculo do valor da indenização dos BENS REVERSÍVEIS não 
amortizados será feito com base no valor contábil constante das demonstrações 
contábeis da CONCESSIONÁRIA, apurado segundo a legislação aplicável e as 
regras contábeis pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual reavaliação de 
ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorização expressa e sem ressalvas 
nesse sentido do PODER CONCEDENTE. 
43.1.2 As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela 
CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE serão descontados da 
indenização previstas para o caso de encampação. 

 
CLÁUSULA 44ª –  DA CADUCIDADE 
 
44.1 Além dos casos enumerados pela Lei Federal n° 8.987/1995 e  dos  demais casos 
previstos neste CONTRATO, e sem prejuízo da aplicação das demais penalidades 
aplicáveis, como a multa, o PODER CONCEDENTE poderá promover a decretação 
da caducidade da CONCESSÃO nas seguintes hipóteses: 
a) quando o SERVIÇO estivere sendo reiteradamente prestado ou executado de 
forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, e demais 
parâmetros definidos no CONTRATO e seus ANEXOS; 
b) quando a CONCESSIONÁRIA descumprir reiteradamente cláusulas 
contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à CONCESSÃO; 
c) quando ocorrer desvio da CONCESSIONÁRIA de seu objeto social; 
d) quando houver alteração do controle acionário da CONCESSIONÁRIA, sem 
prévia e expressa aprovação do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste 
CONTRATO; 
f) quando a CONCESSIONÁRIA paralisar o SERVIÇO ou concorrer para tanto, 
perder ou comprometer as condições econômicas, financeiras, técnicas ou operacionais 
necessárias à consecução adequada do objeto da CONCESSÃO; 
g) quando a CONCESSIONÁRIA descumprir a obrigação de contratar e manter 
em plena vigência as apólices de seguro, nos termos deste CONTRATO; 
h) quando a CONCESSIONÁRIA perder as condições econômicas, técnicas 
ou operacionais para manter a adequada prestação do SERVIÇO ; 
i) quando houver a cobrança de TARIFA superior ao valor fixado neste 
CONTRATO; 
j) quando a CONCESSIONÁRIA não cumprir as penalidades impostas por 
infrações, nos devidos prazos, incluindo o pagamento das multas; 
k) quando a CONCESSIONÁRIA não atender à intimação do PODER 
CONCEDENTE no sentido de regularizar a prestação do SERVIÇO DE 
TRANSPORTE COLETIVO objeto da CONCESSÃO; 
l) quando a CONCESSIONÁRIA for condenada em sentença transitada em 
julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais; e 
m) quando a CONCESSIONÁRIA ou suas controladoras forem declaradas 
inidôneas por entes públicos. 



 
44.2 A decretação da caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida de 
verificação da inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, 
assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
 
44.3 Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de 
comunicados à CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, os descumprimentos 
contratuais referidos na subcláusula anterior, dando-se um prazo razoável, nunca 
inferior a 15 (quinze) dias úteis, para se corrigirem as falhas e transgressões apontadas e 
para o enquadramento nos termos contratuais. 
 
44.4 Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a 
caducidade será declarada por decreto, independentemente de indenização prévia, 
calculada no decurso do processo. 

44.4.1 A decretação da caducidade não acarretará para o PODER 
CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relação a ônus, encargos, 
obrigações ou compromissos com terceiros assumidos pela CONCESSIONÁRIA, 
notadamente em relação a obrigações de natureza trabalhista, tributária e 
previdenciária. 
44.4.2 Decretada a caducidade, a indenização à CONCESSIONÁRIA devida 
pelo PODER CONCEDENTE ficará limitada às parcelas dos investimentos 
vinculados aos BENS REVERSÍVEIS, ainda não amortizados ou depreciados, que 
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do 
serviço, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela 
CONCESSIONÁRIA. 
 

CLÁUSULA 45ª – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
45.1 Este CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da 
CONCESSIONÁRIA, no caso de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de 
suas obrigações, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, nos 
termos do artigo 39 da Lei Federal n° 8.987/1995. 
 
45.2 O SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO objeto deste CONTRATO 
não poderá ser interrompido ou paralisado até o trânsito em julgado da sentença que 
decretar a rescisão do CONTRATO. 
 
45.3 A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, no caso de rescisão judicial, será 
equivalente à encampação, calculada pelos mesmos critérios descritos na Cláusula 43ª. 
 
CLÁUSULA 46ª – DA ANULAÇÃO DO CONTRATO 
 
46.1 O CONTRATO poderá ser anulado por decisão judicial, na hipótese de 



ocorrência de ilegalidade que caracterize vício insanável. 
 
46.2 A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, no caso de anulação do 
CONTRATO, será calculada na forma da Cláusula 43 acima. 
 
46.3 A indenização não será devida se a CONCESSIONÁRIA tiver concorrido para 
a ilegalidade e nos casos em que a ilegalidade lhe for imputada de forma exclusiva, caso 
em que a indenização a ela devida será apurada nos termos deste CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 47ª – DA FALÊNCIA OU DA EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 
 
47.1 Na hipótese de extinção do CONTRATO por falência ou extinção da 
CONCESSIONÁRIA, a indenização ficará limitada ao valor das parcelas dos 
investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS, ainda não amortizados ou 
depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e 
atualidade do serviço concedido, descontado o valor das multas contratuais e dos danos 
eventualmente causados pela CONCESSIONÁRIA. 
 
47.2 O PODER CONCEDENTE poderá, no prazo máximo de 12 (doze) meses a 
contar da extinção do CONTRATO, promover nova licitação do serviço concedido, 
atribuindo à vencedora o ônus do pagamento direto da indenização cabível aos 
FINANCIADORES da antiga CONCESSIONÁRIA. 
 
47.3 Não poderá ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social da 
CONCESSIONÁRIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante 
auto de vistoria, o estado em que se encontram os BENS REVERSÍVEIS, e sem que se 
efetue o pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a título de 
indenização ou a qualquer outro título. 
 
CAPÍTULO XVIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA 48ª – DO ACORDO COMPLETO 
 
48.1 A CONCESSIONÁRIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS 
constituem a totalidade dos acordos que regulam a CONCESSÃO. 
 
CLÁUSULA  49ª – DAS COMUNICACÕES 
 
49.1 As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas sob 
protocolo. 
 
49.2 Considerar-se-ão, para efeitos de remessa das comunicações, na forma desta 
Cláusula, os endereços oficiais das PARTES. 



 
49.3 Qualquer das PARTES poderá modificar o endereço mediante simples 
comunicação por escrito à outra. 
 
CLÁUSULA 50ª – DA CONTAGEM DOS PRAZOS 
 
50.1 Na contagem dos prazos a que alude este CONTRATO, excluir-se-á o dia de 
início e incluir-se-á o dia do vencimento, e se considerarão os dias corridos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário. 
 
50.2 Os prazos só iniciam ou terminam a sua contagem em dias de normal expediente 
da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba. 
 
50.3 Na ocorrência de CASO FORTUITO, força maior ou fato do príncipe, os 
prazos fixados neste CONTRATO ficarão suspensos exclusivamente em relação às 
obrigações diretamente afetadas pelo evento extraordinário, recomeçando a contagem 
logo assim que cessarem os seus efeitos, aplicando-se o previsto no CONTRATO para 
estas hipóteses. 
 
CLÁUSULA 51ª – DO EXERCÍCIO DE DIREITOS 
 
51.1 Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissão, o 
descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas ou condições deste 
CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de 
qualquer  modo afetar ou prejudicar tais cláusulas ou condições, as quais permanecerão 
inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

51.1.1 Em qualquer hipótese, não  estará configurada novação ou mesmo  
renúncia  a direitos, tampouco defeso o exercício posterior destes. 

 
CLÁUSULA 52ª – DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDÊNCIA ENTRE 
AS CLÁUSULAS DO CONTRATO 
 
52.1 Sempre que possível, cada disposição deste CONTRATO deverá ser 
interpretada de modo a se tornar válida e eficaz à luz da lei aplicável. 
 
52.2 Caso alguma das disposições deste CONTRATO DE CONCESSÃO seja 
considerada ilícita, inválida, nula ou inexequível por decisão judicial, ela deverá ser 
julgada separadamente do restante  do CONTRATO e substituída por disposição lícita 
e similar, que reflita as intenções originais das PARTES, observando-se os limites da 
lei. 

52.2.1 Todas as demais disposições continuarão em pleno vigor e efeito, não 
sendo prejudicadas ou invalidadas. 

 



CLÁUSULA 53ª – DA PUBLICACÃO E REGISTRO DO CONTRATO 
 
53.1 O PODER CONCEDENTE providenciará a publicação resumida deste 
CONTRATO, na imprensa oficial, até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, na forma do disposto no 
parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA 54ª – DO FORO 
 
54.1 Fica eleito o foro da Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, para 
dirimir qualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO DE 
CONCESSÃO que não esteja sujeita ao procedimento arbitral, bem como para a 
execução da sentença arbitral e atendimento de questões urgentes. 
 
54.2 E por assim estarem de pleno acordo com as disposições e condições do presente 
CONTRATO, as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 
presença das testemunhas, que também o assinam, para que se produzam seus efeitos 
legais e jurídicos. 
 
 
 
 
 
 

Itaquaquecetuba/SP, ___, de _____________, de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mamoru Nakashima – Prefeito de Itaquaquecetuba/SP 
 
 
 
 
 
 



CONCESSIONÁRIA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1. 
 
2. 


