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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
ESTADO DA PARAÍBA

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA

PARCERIA PÚtsLICO-PRIVADA (PPP), NA MODALIDADE CONCESSÃO

ADMINISTRATTVA, DOS SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, OPERAÇÁO E

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, IMPLANTÀÇÃO, OPERÂÇÃO E

MANUTENÇÀO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMI,'I{ICAÇÕE§ E USINA

FOTOVOLTAICA DO MUNICÍPTO NN MOGEIRO'

MOGT]IRO/PB, 20 DE SETEMBRO DE 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
ESTADO DA PARAÍBA

CONTRATO DE CONCESSÃO ANMINISTRATTVA N." O()I13/2022

No dia 20, do mês de setembro de 2022, tendo de um lado o

O MUNICÍPIO DE MOGEIRO, Pessoa Jruídica de Direito Público Intemo, neste âto

repÍesentado pela Chefe do Poder Executivo, Sr. Antônio José Ferreira, com sede administrativa

na Av. Pres. João Pessoa,45-51, Centro, cEP: 58.375-000, Mogeiro-PB, doravante denominado

PODER CONCEDENTE;

e de outro lado, a

MOGEIRO SERVTÇOS DE ILUMINAÇÃO SpB LTDA, Sociedade de Propósito EspecíÍico

(SPE), constituída especialmente para a execução do presente CONTRATO DE CONCESSÃO

ADMINISTRATIVA, doravante denominado simplesmente "CoNTRATO", com sede

administrativa situada à Avenida José da Silveira, n' 44. Bairro Centro, Mogeiro - PB, inscrita

no CNPJ/N/ÍF sob o no 47.940.61710001-50, neste ato repÍesentada por procurador constituido

mediante procuração: RODRIGO XAVIER BONFIM, Brasileiro, solteiro, Engeúeiro

Eletricista, residente e domiciliado em Rua Buenos Aires. no 322, Apto' 902 - CEP: 78060-634'

CuiabíMT, portador da Carteira de ldentidade n" I186433-8 SJMT, inscrito no CPF/MF sob o

n 902.342,191-49, com o endereço eletrônico finanCeirO@centrooesteenergiasolar'com.br,

doravante denominada simplesmente CONCESSIONÁRIA

CONSIDERANDO:

l. Que o PODER CONCEDENTE, autorizado pela Lei Municipal n" 370/2022, instituiu

normas e diretrizes específicas para realização de Parceria Público-Privada, no âmbito

do Municipio de Mogeiro, realizou Licitação, na modalidade Concorrência, para

parceria Público-Privada (PPP), na modalidade concessão Administrativa, dos serviços

de eficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação,

operação e manutenção da infraestrutrua de telecomunicações e usina fotovoltaica; .f

wu,w.mogeiro.pb. gov.br
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PREFEITURA MI]NICIPAL DE MOGEIRO
ESTADO DA PARAÍBA

n" 11.079/04; a lri Federal de Licitações e conhatos Administrativos N" 8.666/93 e sua

atualização;

3. A obrigatoriedade do PoDER CONCEDENTE em observar o Princípio da Eficiência e

o princípio da Economicidade na gestão dos recursos públicos e a disponibilidade de

tecnologias para racionalizar o consumo de energia elétrica atraves de fontss rsnováveis e

de menor impacto ambiental favorecendo a sustentabiüdade, tendo pugnado

fundamentadamente pela realização de Parceria Público-Privada com o objetivo de

promoveÍ a cootratação de empresa especializada para Parceria Público-Privada (PPP), na

modalidade Concessão Arlministrativa, dos serviços de eficientização, operação e

manutenção da ilrrminação pública e da implantação, operagão e manutenção da

inft,àestrutua de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de Mogeiro;

4. A necessidade do Município em otimizar serviços, despesas e utilizar-se de fontes

renováveis de enorgia;

5.AbuscadoPODERCoNCEDENTEpelamodemizaçãodailuminaçãopública,

reduzindo-se significativamente o consumo de energia elétrica, melhorando

consideravelmente a qualidade da Iluminação Pública com a instalação de tecnologia em

Líght Emitting Diode (LED), além de maior conforto üsual da população;

6. A busca do PoDER CONCEDENTE pela democratização do acesso à internet pela

população, com a adesão da infi'aestrutura de rede de telecomunicações baseada no

conceito de ..intemet das coisas", com a disponibilização de pontos e acesso livre à Rede

Wi-f. ros ambientes de conüvio social e, tambérn, nos prédios públicos;

7. A busca do PoDER CONCEDENTE pela melhoria efetiva da segurança pública com a

instalação de alta tecnologia de infraestrutura de rede de videomonitoramento e câmera de

ügilânciq que são impoÍtantes instrumentos para a pr€venção de crimes, além do controle

social, monitoramento das vias púbücas, trafego de pessoas e o tr&rsito local;

g. eue a CONCESSIONÁNA é I'ma Sociedade de Propósito Específico (SPE), licitante

vencedora e adjudicauí,ria da LICITAÇÃO, devidameDte constituida pela empresa C.O

,h
\

ENERGIA SOLAR LTDA em confonnidade com o
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PREFEITURA MUMCIPAL DE MOGEIRO
ESTADO DA PARAÍBA

no DúRIO OFICIAL, no üa 16t08l20222,tendo sido atendidas todas as exigências legais

para a formalização deste instumento;

CA}ÍTI]LO I - DAS DISPOSIÇÔES GERAI§

CLÁUSULA T.- DEFINIÇÔf, S E INTERPRETAÇÁO

1.1 Os termos destâcados em caixa alta neste instumento jurídico possuern a indicação de

significado contida no GLOSSÁRIO, ao final deste CONTRATO.

1.2 O significado das §IGLAS E ABREVIATURÂS encontram-se dispostas oo final deste

CONTRATO.

CLÁUSULÂ 2'- DOCUMENTOS INTEGRÀNTES DO CONTRATO

2.1 Integram o presente CONTRÂTO, como paÍtes indissociáveis, os seguintes ANEXOS:

ANEXO 1 . CADERNO DE GOVERNANÇA;

ANEXO 2 - CADERNO DE ENCARGOS;

ANEXO3.INDICADOP§SDEDESEMPENHO,MECANISMODEPÀGAMENTOE

GARANTIAS;

ANEXO 4 - MATRIZ DE zuSCOS

ANEXO 5 _ DIRETRIZES AMBIENTAIS

2.2 Integram o pÍesente CONTRATO os seguintes documentos comprobatórios de obrigações

assumidas na LICIAÇÃO, compreendidos como APÊNDICES:

ÀPÊNDICE A . EDITAL DE CONCORRÊNCIA N' OOOOI/2022

APÊNDICE B - PROPOSTA ECONÔMICE, OO T.TCNAS'TE VENCEDORE DECLARAÇÀO

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA;

APÊNDICE C. DOCUMENTOS DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO

ESPECÍFICO (SPE);

APÊNDICE D - DOCUMENTOS DE CONSTMUIÇÃO DA

DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRTA;

Av. Pres. João Possoa, 45-51, CootÍo, CEP: 5837
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PREFEITURÁ MTJNICIPAL DE MOGEIRO
ESTADO DA PARÁÍBA

APÊNDICE E . COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DOS

ESTUDOS AO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CIDADES (IPGC).

CLIUSULÀ 3.- LEGISLAÇÃO E REGIME JI,RÍDICO APLICÁ},EL

3.1 O CONTRATO esú sujeito às leis vigenles no Brasil, com expressa renúncia à aplicação de

qualquer outra.

3.2 A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA será regida pelas seguintes legislações e

documentos, considerando suas modifi cações posterioÍes:

3.2.1 Constituiçáo Federal de 1988;

3.2.2 Lei Federal no 11.079, de 30 de dezernbro de 2004;

3.2.3 Lei Federal n'8.987, de 13 de fevereiro dc 1995;

3.2.4 Lei Federal n" 8.666, de 21 de juúo de 1993, e atualizações;

3.2.5 Lei Orgânica do Município de Mogeiro;

3.2.6 Lei Orçamentária;

3.2.7 Lei Municipal n" 370/2022:

3.2.8 Decreto do Conselho Gestor de PPP;

3.2.9 Normas tócnicas e instruções nofinativas peÍthentes;

3.3 São aplicáveis a este GoNTRATO os preceitos de Direito Público e, supleüvamente, os

princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado'

CÀPÍTt'LO il _ DO OBJETO, PRAZO E VALOR DO CONTRATO

CLÁUSULA 4" _ OBJETO

4.1. O OBJETO do Pres ENtE CONTRATO é A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, NOS TCTMOS

Av. Pres. João Pessoa, 45-51, Cenho, CEP:58375-000 Mogeiro/PB

gr
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PREFEITIJRA MIJMCIPAL DE MOGEIRO
ESTADO DA PARAÍBA

dos requisitos contidos na LICITAÇÃO, e seus ANEXOS, e, notadaÍnente, no preseüte

CONTRATO, e seus ANEXOS, para a Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade

Concessão Àdministrativq dos serviços de eficientização, operação e manutençáo da

ilumhação pública e da implantação, operação e manutenção da infraestrutura de

telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de Mogeiro.

4.2. Compôem o OBJETO do presente CONTRATO, observadas as especificações referenciais

do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do EDITAL, que estará respeitado o disposto

NO PLANO DE IMPLANTAÇÃO dA CONCESSIONÁRh:

4.2.L eficientização, operação e manutenção da iluminação pública;

4.2.2. planejamento, adequação, ampliação, modemização, execução, eficientização,

operação e manutenção da iluminação pública utilizando lumiruíLrias de LED;

4.2.3. implantação, integração, operação e manutenÉo de uma rede de fibra óptica para

supú a demanda de intemet banda larga das edificações públicas, implantação de sistema

de údeomonitorarrento e pontos de wi-fi público.

4.2.4. implanteção, operação e manutenção de usina fotovoltaica de minigeração

disEibuída para compensagão de créditos de energia dos consumos rigs unidades

consumidoras.

4.3. Ssm prejuízo do disposto no EDITAL, seus ANEXOS e oo presentt CONTRATO, a

execução do OBJETO deverá obedecer ao disposto nas normas, padrões e demais procedirnentos

constantes da legislação aplicável.

CLÁUSULA 5"- PRAZO

5.1. O PRAZO de ügência do CONTRATO, e consequentemente, da CONCESSÃO

ADMINISTRÂTIVA, é de 25 (vinte e cinco) anos a partir da data da

assinatura do CONTRATo no DúnfO OffCnI- competente.

do extrâto de

5.2. O PRAZO poderá ser prorrogado, de forma a assegurar a efetiva e operação dos

serviços que compõem o OBJETO deste CONTRATO pela CONCESSIONÁNA, respeitados

os limites legais estabelecidos na legislação aplicável, bem como as hipóteses oontemp

Av. Pres. João Pesso4 45-51, CentÍo, CEP: 58375-000 Mogciro/PB
www.mogeiro.pb.gov.br
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PREFEITI]RA MUMCIPAL DE MOGEIRO
ESTADO DA PARAÍBA

CONTRATO.

5.2.1.4 eventual prorrogação do PRAZO do CONTRATO estará subordinada a razões de

interesse público, devidamente frmdamentadas, e à rovisão das cláusulas e condições

estipuladas neste CONTRATO.

5.2.2.0 requerimento de prorrogação poderá ocolrer por iniciativa dâ

CONCESSIONÁruA, desde que sua manifestação seja expressa com antecedência minima

de 90 (noventa) dias do termo Íinal deste CONTT(ATO.

5.2.3.0 requerimento dc prorrogação deverá ser acompanhado dos compÍovarte§ de

regularidade e adimplemento das obrigações fiscais, previdenciárias e dos compromissos

e encaÍgos assumidos com os órgãos da Administagão Pública, referentes à execução do

OBJETO do CONTRATO, bem como de quaisquer outros encargos prcvistos nas norrurs

legais e regulamentares €ntão vigentes.

5.2.4.0 PODER CONCEDENTE manifestar-se-á sobre o pedido de prorogação, no prazo

de 30 (trinta) dias, após o rccebimento do requerimento de pronogação.

5.2.5. Na análise do pedido de prorrogação, o PODER CONCEDENTE levará em

consideração todas as informações sobre a execução do OBJETO, ern especial o

cumprimento ao EDITAL e aos seus ANEXOS, por paÍe da CONCESSIONÁRIA,

conforme relatórios técnicos fiudamentados, emitidos pela fiscalizagão do PODER

CONCEDENTE, devendo aprovar ou rejeitar o pleito.

5.3. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a implantação total do OBJETO da CONCESSÃO,

respeitando, notadamente, o prazo miiximo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de

publicação do CONTRATO no DúRIO OFICIAL, sendo

implantação:

5.3.1.o primeiro marco compreende à submissão e apro do PLANO DE

IMPLANTAÇÃO por parte do PODER CONCEDENTE e à assunção do PARQ

rLrJMrNAÇÃO PUBLICA peta CONCESSTONÁR lA;

UE DE

5.3.2.o segundo marco compreende-se à conclusão parcial da implantação

tes marcos de

Av. Pres. João Pessoa,45-51, C€nto, CEP: 58375J00 - Mogciro8B
www.mogeiro.pb,gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
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INFRÁESTRUTIJRA DE TELECOMLJMCAÇÓES e início da ofeÍa de intemet para as

edificações públicas;

5.3.3.o terceiro e ultimo marco compreende-se na conclusão do comissionamento da(s)

unidade(s) geradora(s) e início da operação e manutenção para a GERAÇÂO DE

ENERGIA.

5.4 A CONCESSIONÁruA devení respeitar os PRAZOS, condições de prestação dos serviços

de operação e manutenção do OBJETO conforme os paÍâmefos estabelecidos no ANEXO 3 -
INDICADORES DE DESEMPENHO, MECANISMO DE PAGAMENTOS E GARANTIAS.

CLÁUSULÀ 6'-VALOR

6.2 A PARCELA REMTiNERATÓRIA MENSAL será reajustada a caü 12 (doze) meses,

contado do início da púlicação do CONTRATO no diário oficial do PODER CONCEDENTE,

conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo @CA), divulgado pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que vier a substituí-lo.

6.3 O valor do CONTRATO será alterado concomitant€mente com a modificação do valor da

PARCELA REMUNEP"ATÓRIA MENSAL, confoÍme o ANEXO 3 - INDICADORES DE

DESEMPENHO, MECÀMSMO DE PAGAMENTOS E GARANTIAS, e as regras de

Equitíbrio Econômico-Financeto, respeitando-se as disposições da legislação gente.

6.4 Os recursos orçamen!írios destinados ao pagamento das despesas

correrão poÍ contâ dos créditos orçamentários a seguir:

desta licitação

FICHA DoTÀÇÔES

ORÇAMENTÁRIAS

OBJf,TO DO CONTRÂTO

A §ER DIRECIONADO

Av. Pres. João Pcsso4 45-51, Ceuto, CEP: 58375-000 - Mogeirc/PB
www.mogeiro.pb, gov.br
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6.1 O VALOR DO CONTRATO é de R$ 30.180.223,65 (trhtâ milhões cento e oitenta mil

duzentos e vinte tÍês reais e sessenta e cinco centavos), o qual consiste no somatório de

PARCELAS REMUNERÂTÓRLAS MENSAIS durante o periodo de ügência do presente

CONTRATO, concedidas pelo PODER CONCEDENTE, respeitado os Marcos de knplatrtação

do OBJETO da CONCESSÃO, duÍante o período de vigência do pre§ente CONTRATO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
ESTADO DA PARAÍBA

SEC. DE. INDUST.

COMERCIO E INFRA

ESTRUTURA

02.080

02080.15.452.200

9.2073

MANUTENÇÃO

ATTVIDADES

ADMINISTRATIVAS DA

SEINFRA

02080.25.751.102

5.2072

AQUIS, MATERIAS

ELETRICOS MANUT.

ILUMINAÇÃO PUBLICA

04.122.102s.1121 MODERNZAÇÃOE

AMPLIAÇÃO DA REDE DE

ILUMINAÇÃO PIBLICA

Usina Fotovoltaica

3.3.90.39.00.00 OI]-TROS SERV. DE TERC.

PESSOA JURIDICA

OBJETODO CONTRATO

A SERDIRECIONADO

FICIIA DOTAÇÓES

ORÇAMENTÁRIÀS

02.0E0 SEC. DE. I]\[DUST.

COMERCIO E INFRA

ESTRUTURA

Telecomunicações e

Eoergia Elétrioa Predial

02080.15.452.20

09.2073

MANUTENÇÃO

ATIVIDADES

üs

ZAv. Pres. João Pcssoa,45-51, CenEo, CEP; 58375-000 - Mogcüo/PB
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ADMINISTRATIVAS DA

SEINFRA

02080.25.7s l. t0

25.2072

AQUIS. MATERIAS

ELETRICOS MANUT.

ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV. DETERC.

PESSOA JURIDICA

02080.25.751.10

25.2072

AQU]S. MATERIAS

ELETRICOS MANUT.

ILUMINAÇÂO PUBLICA

Iluminação Pública

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERC.

PESSOA JIÍRIDICA

6.5 Os recursos orçamentários previstos para o cumprimento das obrigêções deverão ser

divididos ern:

TABELA DE DOTAÇÔES ORÇAMENTÁRIAS _ PARCELAS REMUNERATORIAS

FICHÂ DOTAÇOES

ORÇAMENTÁRIAS

OBJETO DO

CONTRATO A SER

DIRECIONADO

02.0E0 SEC. DE. INDUST.

COMERCIO E INFRA

ESTRUTURA

02080.1s.452.2009

.2073

MANUTENÇÃO

ATIVIDADES DA SEIIRA

Usina Fotovoltaica

-'7

\ta,"Av. Prcs. João Pesso4 45-51, CsDEo, CEP: 58375-000 - Mogeiro/PB
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02080.25.751.1025

.2072

AQUIS. MATERIAS

ELETRICOS MANUT.

ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV. DETERC.

PESSOA JIJRIDICA

04.122.1025.1121 MODERNIZAÇÃO E

AMPLIAÇÃO DA REDE DE

ILTJMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETO DO

CONTRATO À SER

DIRECIONADO

% POR

OBJETO

FICHA DOrAÇÔEs

ORÇAMENTÁRIÂS

02.0E0 SEC. DE. INDUST.

COMERCIO E INFRA

ESTRUTI]RA

30,04%

02080.15.452

.2009.2073

MANUTENÇÂO

ATIVTDADES DA SEIFRÂ

02080.25.751

.1025.2072

AQUIS. MATERIAS

ELETRICOS MANUT.

ILUMINAÇÃO PUBLICA

04.122.1025.

llzt

Telecomunicações e

Energia Elétrica

Predial

8,99%

\

MODERNZAÇÃO E

AMPLIAÇÃO DA REDEDE

ILIIMINAÇÃO PUBLICA

Av. PÍEÁ. João Pesso4 45-51, CeÍrtÍo, CEPi 58375-000 - Mogeiro/?B
www.mogeiro.pb.gov.br
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3.3.90.39.00.

00

04.122.7025

1121

MoDERNIZAÇÃO E

ar*prnÇÃo nA REDE DE

nuunqeÇÃo pUBLICA

02.0E0 SEC. DE. INDUST,

COMERCIO E INFRA

ESTRUTURÂ

Iluminação Pública 60,6t%
02080.25.751

.1025.2072

AQUIS. MATERIAS

ELETRICOS MANUT.

tr,UMI.{AÇÃO PUBLICA

3.3.90.39.00.

00

OUTROS SERV. DE TERC.

PESSOA JURIDICA

6.6 O PODER CONCEDENTE reserva-se no direito de proceder a eventuais apostilamentos de

novas dotações orçamentiárias, quando forem previstas no orçamento, para os fins estabelecidos

pelo OBJETO deste CONTRATO.

6.7 O R_EEe{.JILjBRIO ECONôMICO-FINANCEIRO do CONTRATO observará o disposto no

ANEXO 4 - MATRIZ DE RISCOS, observada a alocação de riscos para cada uma das PARTES,

a legislação ügente e a possibilidade de aferição e contribuição do VERIFICADOR

INDEPENDENTE contratado.

CAPÍTULO III _ DA CONCf,,SSIONÁRIA

CLÁU§IJLA 7. _ FINALIDADE E CAPITAL SOCIAL

7.1 Ate o final do primeiro ano de ügência do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá,

necessariamente, estar deüdamente estruturada sob a forma de

sob pena de aplicação das sanções previstas no CONTRATO.

Sociedade Anônima ou Limitada"

I
)*

4
L

Av. Pres. João Pessoa.45-51, Centro, CEP: 583?5-000 -
www.mogciro.pb.gov.b'r

Mogeiro,4B
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7.2 A CONCESSIONÁRLA alevení indicar em seu Estatuto ou Contato Social, como finalidade

exclusiva, a exploração do oBJETO desta CoNCESSÃO ADMINISTRATIVA, sendo seus

estatutos e sua composição societiíria aqueles apresentados na LICITAÇÃO e relativos aos seus

instrumentos societários, que deverão ser eotegues, atualizados, ao PODER CONCEDENTE'

7.3 O capital social subscrito e integralizado da CONCESSIONÁRIA deverá ser de l% (um por

cento) do valor do GoNTRATO, devendo os referidos valores serem completados até o final do

12" (décimo segundo) mês de vigência do CONTRATO'

7.4 O capital social da CONCESSIONÁRIA deverá ser integralizado nos termos estabelecidos

no compromisso de integralização do capital social, frrmado pelo§ acionistas ou sócios, e que

constitui o compromisso de integÍalização do oapital da GoNCESSIONÁRIA, a ser entregue ao

PODER CONCEDENTE.

7.5 No caso de integralizaçáo em bens, o prccesso avaliativo deverá observar, rigorosamente, a§

normas da Lei Federal to 6.404, de l5 de dezembro de 1976'

7.6 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manteÍ o PODER CONCEDENTE informado sobre o

cumprimento do compromisso de integralização do capital da CONCESSIONÁRI-A' referido

neste iteÍn, sendo facúado ao PoDER CONCEDENTE realizar as diligências e auditorias

necessárias à verificação da regúaridade da situação'

7.7 A CONCESSIONÁRIA não poderâ, durante todo o pÍazo da CONCESSÃO

ADMINISTRATIVA, reduzir o seu capital a nenhum título, sern prévia e expressa autorização

do PODER CONCEDENTE.

7.g A CONCESSIONÁRIA deveú obedecer aos padrões e às boas púticas de govemauça

corporativa e adotaÍ contabilidade e demoustrações financeiras padronüadas, nos termos do art.

9", § 3', da Lei Federal n' 11.079/2004, conforme apresentados quando dâ parti

certame.

7.9 A CONCESSIONÁRIA poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros

que Íepresentam obrigações de sua responsabilidade, em favor de terceiros, observadas as

disposições contidas na cláusula "DA TRANSFERÊNCIA Do CoNTROLE

Av. PÍss. Joio Pessoq 45-5t, Cenho, CEP: 58375-000 - MogcirotrB l'www.mogeiro.pb.gov.br
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CONCESSIONÁRIA'', deste CONTRÂTO

7.10 Os recursos à disposição da CONCESSIONÁRIA deverão ser aplicados exclusivamente no

desenvolvimento de aúvidades relacionadas à GoNCESSÃO ADMINISTRATM de que trata

este coNTRATO, ressalvadas unicamente as aplicações Íinanceiras, cuja respectiva receita é

considerada acessória.

CI,ÁUSULA 8 -BALÊNCIÀ OU EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

8.1 Na hipótese de extinção do CONTRATO por falência ou extinção dâ CONCESSIONÁR1A,

a indenização ficará limitada ao valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS

REVERSÍVEIS, ainda não amortizados ou depreciados, que teúam sido realizados com o

objetivo de garantir a continúdade e atualidade do serviço concedido'

8.2 Às multas, indenizações e quaisquer outros valores tlevidos pela CONCESSIONÁRIA ao

PODER CONCEDENTE serão descontados da indenização, prevista no item acima, até o limite

do saldo vincendo dos financiamentos contraidos pela CONCESSIONÁRIA para cumprir as

obrigações de investimento previstas no CONTRATO.

8.3 Não podeú ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social da CONCESSIONÁRIA

falida sem que o PoDER CONCEDENTE ateste, mediante au o de vistoria, o estado em que se

encontram os bens reversíveis, e se efetue o pagamento das quantias devidas ao PoDER

CoNCEDENTE, a título de indenização ou a qualquer outro tihrlo, ressaltava a ordem de

preferência e as demais disposiçôes da Lei Federal n' I 1.101/05.

CAPÍTULO Iv - DA RELAÇÃO COM TERCEIROS

CLÁUSULA 9 - CONTRATOS COM TERCEIROS

9.1 Sem prejuízo de suas responsabilidades e dos riscos preüstos neste CONTRATO, a

CONCESSIONÁHA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades

ou acessórias ao OBJETO da CONCESSÃO ADMIMSTRATIVA.

9.2 A CONCESSIONÁRIA deverá, obrigaúoriamente, informar, formalmente, ao PODER

CONCEDENTE a contratação de terceiros para a prestação de serviços para o desenvolvimento

de atividades inercntes, acessórias ou complementares à execução deste CONTRATO, tais como:

-il'd, /tA/

Av. Pres. João Pessoq 45-51, Centro, CEP: 58375-000 - Mogeiro/PB
www.mogeüo.pb.gov.br
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elaboÍação dos projetos, obras, fomecimento de bens e serviços e montagem de equipamentos.

9.3 A CONCESSIONÁRIA dwerá u6seguÍar-se que os terceiÍos contratados tenham experiência

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com Írs obrigações assumidas.

9.4 A CONCESSIONÁRIA deverá dar publicidade aos cotrtratos com terceiros ern que haja

potencial conflito de inteÍesses, paÍa que o PODER CONCEDENTE' juntamente com o

VERIFICADOR INDEPENDENTE, possa fiscalizar a sua execução.

9.5 Serão submetidos ao exame e à aprovação do PODER CONCEDENTE os contratos,

convênios, acordos ou ajustes celebrados entre a CONCESSIONÁRh e acionistas pertencentes

direta ou indiretameÍlte ao seu grupo controlador, empÍesas controladas ou coligadas, bem como

os celebrados com Pessoas fisicas ou jurídicas quê, juntamerte com a CONCESSIONÁru4,

façam parte, direta ou indiretamente, de uma mesma empresa controlada, e Pessoas fisicas ou

juríücas que teúam diÍetores ou administradores comuns à CONCESSIONÁRIA.

9.6 O fato de o confato ter sido de sonhecimento do PODER CONCEDENTE não poderá ser

alegado pela CONCESSIONÁRIA para eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas

obrigações decorrentes deste CONTRATO, ou, aind4 justificar qualquer atraso ou modificação

nos custos e investimentos sob sua responsabilidade.

9.7 Os contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros SIJBCONTRÂTADOS

reger-se-ão pelas normas de direito privado, não estabelecendo neúum vínculo ou rolação de

qualquer natureza sntre os terceiros SUBCONTRATADOS e o PODER CONCEDENTE'

9.8 Os coutratos celebrados entre a CoNCESSIONÁRIA e terceiros SUBCONTRATADOS,

para a prestação de parcela do OBJETO correspondente eÂ 
^té 

70yo (setenta por cento), reger-

se-ão pelas normas de direito privado, não estabelecendo neúum vÍnculo ou relação de qualquer

natuÍeza entre os terceiros SIIBCONTRATADOS e o PODER CONCEDENTE,

prwisto no artigo 25 da Lei Federal n' 8.987/1995.

9.9 A CONCESSIONÁRIA é responsável por todos os encaÍgos gabalhistns, previ

fiscais e comerciais resultantes da execução deste CONTRATO.

os,

9.10 A CONCESSIONÁRIA responde, tambêm, nos termos da relação comitente comissário,

\l ^,--llvv
Av. Prcs. João Pessoa,45-51, Ceotro, CEP: 58375-000 - Mogei
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regida pelo Código Civil,

SUBCONTRATADAS NA

ADMIMSTRATIVA.

pelos prejuízos causados a tercetos pelas entidades

execução de atiüdades vinculadas à CONCESSÃO

CLÁUSULA IO - RESSARCIMENTO DOS ESTUDOS PARA ASSINATURA DO

CONTRATO

10.1 O RESSARCIMENTO dos estudos constitui condição prévia para a assinatura deste

CONTRÂTO, o qual deve ser respeitado o pÍocedimento, prazo e valor previslo no EDITAL e

ANEXOS da LICITAÇÂO.

10.2 Eventual inadimplemento da obrigação pecuniária assumida pela ADJUDICATÁRLA

(CoNCESSIONÁXJA) tlesta CoNCESSÃO, constitui descumprimento total ao que determina o

artigo 21, da Lei Federal n 8.987/95, passando a ser recoúecida, para todos os efeitos legais,

como devedora, e o INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CIDADES (IPGC)

como credor.

10.3 O IPCC pode efetuar cobranças, com juÍos, multa e cOneção monetária, propor acordos ou,

inclusive, recorrer-se do ajuizamento de Ação de Execução Judicial da Díüda, por constituir,

legalmente, Titulo Executivo Extajudicial, oriundo deste presente Contrato Administrativo,

sendo considerado legalmente como Documento Público, nos termos do artigo 784, inciso II, do

Código de Processo CiüI, de 2002.

10.4 A CONCESSIONÁRIA comprom€te-se perante o PODER CONCEDENTE, através deste

CONTRATO, que cumpriu ou que irá cumprir, neste ca§o, suportando osjuros, multa e correção

monetáriq a obrigação pecuniríria de ressarcir o INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E

GESTÃO DE CIDADES (IPGC), em atendimento ao que determina a Lei Federal de

Concessões.

CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÔES DAS PARTES

CLÁUSULA 11- DIREITOS DO PODER CONCEDENTE

I 1.1 O PODER CONCEDENIE, sem prejuizo e adicionalmente a ouEos direitos previsto na

legislação aplicável, terá direito a:

)
Av. Pres. João P€§soa, 45-51, Certro, CEP: 58375'000 - Mogeiro,PB
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11.1.1 receber o compaúilhamento de ganhos, de forma a abater o valor correspondente,

em R$ (reais), da REMIINERAÇÃO, na forma deste CONTRATO;

11.1.2 intervir na prestaÉo dos serviços que compõem o OBJETO da CONCESSÃO

ADMINISTRATIVA, retomá-los e extingui-los, nos caso§ e na§ condições previstas neste

CONTRATO e na legislação aplicável;

11.1.3 rever, periodicamente, a cada período de 05 (cinco) anos de execução do

CONTRÁTO, a maaiz de riscos e os enoaÍgos da CONCESSIONÁRIA, para mantêJos

atualizados;

1 I .1 .4 autorizar a CONCESSIONÁRIÁ t realizu investimentos adicionais àqueles

previstos em seu PLANO DE IMPLANTAÇÃO, devidamente aprovado, desde que

estejam inseridos no OBJETO da CONCESSÃO ADMINISTRATM, caso em que as

receitas da CONCESSIONÁRIA serão compartilhadas com o PODER CONCEDENTE;

l l,l.5 delegar, mediante decreto, total ou paÍcial,nente, as comp€tências de regulação,

supervisâo e fiscalização do CONTRATO, e transferilas a outro ente estatal existeflte ou

a uma Agência Reguladora que veús a ser criad& por lei;

11.1.6 receber o OBJETO contratual da CONCESSIONÁRLA com alto grau de qualidade

e eficiência, confomte paÍâmetros definidos neste CONTRATO, EDITAL e ern todos os

ANEXOS;

11.1.7 valer-se de todos os mecanismos necessários, inclusive os previstos treste

CONTRATO, principalmente na legislação aplicável, para garantir a qualidade, efici&rcia

e/ou continuidade na execução do OBJETO contratual.

CLÁUSI]LA 12 - OBRIGAÇÔES DO PODER CONCEDENTE

l2.i O PODER CONCEDENTE deve cumprir com todas as obrigações dofrnidas no ANEXO 2

- CADERNO DE ENCARGOS e, principalmente, as definidas pelo presente CO

de cumprir a legislação bmsileira peÍinente.

12.2 São obrigações do PODER CONCEDENTE:

O, além $

www.mogeiro.pb. gov.br
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12.2.1 prestar as GARANTIAS DE EXECUÇÃO oo CONTRÂTO, conforme

estabelecido pelo ANEXO 3 - INDICADORES DE DESEMPENHO, MECAMSMO DE

PAGAMENTO E GARANTIAS, após a celebraçào do CONTRATO;

12.2.2 proceÁer, no pÍazo de até 30 (trinta) dias após publicação do extÍato de assinatura

do CONTRATO no DIÁRIO OFICIAL competente, a seleção do VERIFICADOR

INDEPENDENTE, respeitando o procedimento disposto no capítulo próprio deste

cademo;

12.2.3 analisar o PLANO DE IMPLANTAÇÃO e os respectivos documentos entregues

pela CONCESSIONÁRIÂ e emitir a aprovação, com ou sem ressalvas, de acordo com as

premissas e prazos definidos neste cademo;

12.2.4 formahzw, oonforme procedimentos administrativos intemos, a assunção do Parque

de Iluminação Pública à CONCESSIONÁRh;

12.2.5 realizar a atestação dos relatórios emitidos pelo VERIFICADOR

INDEPENDENTE, conforme estabelecido pelo ANEXO 3 - INDICADORES DE

DESEMPENHO, MECANISMO DE PAGAMENTOS E CARANTIAS;

12.2.6 efeoar os pagamentos da PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL (PRM)

devida à CONCESSIONÁRIA, rcspeitando os marcos estabelecidos pelo ANEXO 3 -

INDICADORES DE DESEMPENHO, MECANISMO DE PAGAMENTOS E

GARÂNTIAS;

12.2.7 fomece, quando previsto, em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à

execução do CONTRATO e colocar à disposição, sem ônus para a CONCESSI

documentação pertinente e necessária à execução do CONTRÀTO;

12.2.8 cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas

12.2.9 realiz-ar aplicação das penalidades regulamentares e contratuais;

12.2.10 acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do CONTRATO, bem como analisar

as informações financeiras prestadas pela CONCESSIONÁRIA por intermédio de

Av. Pres. João Pessoa,45-51, C€nko, CEP: 58375-000 - Mogeiro/PB
www,mogeiro.pb. gov.br
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avaüação do seu desempenho, na forma do ANEXO 3 - INDICADORES DE

DESEMPENHO, MECANISMO DE PAGAMENTO E GARANTIAS;

12.2.11 intervir na prestação do serviço e extinção da concessão, nos casos e condições

previstos em lei;

12.2.12 cumprir as disposiSes regulares dos serviços e das cláusulas contatuais;

12.2.13 acompanhar a execução das obras e prestaÉo das atividades e serviços, bem como

a conservação dos bens reversíveis;

12.2.14 proceder as üstorias para a verificação da adequação das instalações e

eqúpamentos, determinando as necessárias corregões, repams, remoções, Íeconstrugões ou

substituições às expe,nsas da CONCESSIONÁRIA;

12.2.15 intervir na execução das obras, atividades e serviços, quando neoessário, de modo

a assegurar a respectiva regularidade e o fiel cumprimeuto deste coNTRATo, e das

normas legais pertinentes, observado o disposto na cláusula que trata da

intervenção;12.2.16 determinar que sejam refeitos serviços, obras e atividades, sem ônus

para o PODER CONCEDENTE, so as já executadas não estiverem satisfatórios, em termos

quantitativos ou qualitativos;

12.2.17 notificar a CONCESSIONÁRIA quanto à ocorrência de quaisquer inegularidades,

quanto à execução dos serviços que estiverem em desacordo com o cumprimento do

CONTRATO, fixando prazo para saná-los;

12.2.18 demandar a CONCESSIONÁRIA, a qualquer tempo, sob qualquer circunstáncia,

informações de natureza técnica, operacional, econômica, financeira e contá6i1, bem como

medições e prestações de contas.

CLÁUSULA 13 _ DIREITOS DA CoNCESSIONÁRIA

13.1 A CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo e adicionalmente a outros direitos previstos na

legislação aplicável, terá direito a:

13.1.1 Prestar e explorar os serviços contratados, com ampla liberdade empresarial e de

It

22
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ge§tão de suas atividades, desde que tai liberdade não contrarie o disposto neste

CONTRATO, EDIIAL e todos os seus ANEXOS, bem como os principios e as regÍas

aplicáveis à Administração Pública;

13.1.2 A receber a REMUNERAÇÃO devida na forma deste CONTRATO e do ANEXO

TI - PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIÀ dO EDITÀL;

13.1.3 A manutenção do EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, na forma deste

CONTRATO, EDITAI DE CONCORRÊNCIA N" OOOO1/20221, EM SCU ANEXO 4 -
MATRIZ DE RISCOS, observada a repartição de riscos e legislação vigente;

13.1.4 A ofereccr direitos emergentes da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA em garantia

nos FINANCIAMENTOS obtidos para a conseoução do OBJETO do CONTRATO

13.1.5 SUBCONTRATAR TERCEIROS para o desenvolvimento de atividades insrentes,

acessórias ou complementares à execução do OBJETO do CONTRATO' bem como para

implemenlar projetos associados, desde que informado ao PODER CONCEDENTE,

conforme disposto neste CONTRATO, EDITAL e seus ANEXOS.

13.1.6 Disponibilizar, por locação, parte da(s) USINA(S) FOTOVOLTAICA(S) ao setor

privado, desde que não prejudique as especificações deste COI'ITRATO e seus ANEXOS;

13.1.7 Dividir o lote previsto neste CONTRÂTO ern USINA(S) FOTOVOLTAICA(S)

menores, conforme conveniência e oportunidade, desde que atenda o valor global de

kWlr/ano previsto para o lote.

CLÁUSI]LA 14 - OBRIGAÇOES DA CONCES§IONÁRIA

14.1 A CONCESSIONÁRIA deve cumpú com todas as obrigações definidas no ANEXO 2-

CADERNO DE ENCARGOS e, principalmen

brasileira pertinente.

14.2 São obrigações da CONCESSIONÁRIA:

te, no CONTRATO, além de a legislação

ü

14.2.1 pagar os dispêndios correspondentes ao RES dos Estudos e

Modelagem ao Instituto de Planejamento e Gestão de cidades - IPGC, instituição autora

www.mogsiro.pb.gov.b!
-000 - Mogeiro/PB
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dos Estudos, Modelagem e Assessoria Especializada, inscrita no CNPJ: 18.684.416.0001-

31, nos êxatos termos, condições, pÍazos e procedimentos do EDITAL, ANEXO 2 -
CADERNO DE ENCARGOS e CONTRATO.

14.2.2 responder civilmente por perdas e danos, juros o coneção monetáriq couforme

índices oficiais regularmente estabelecidos, por eventual inadimplemento ú obrigação

pecuaiária de pagar o RESSARCIMENTO dos Esnrdos e Modelagern ao lnstituto de

Planejamento e Gestão de Cidades - IPGC, nos termos do Codigo Civil Brasileiro de 2002;

14.2.3 apÍesentaÍ ao PODER CONCEDENTE o comprovante bancrírio do

RXSSARCIMENTO dos Estudos e Modelagem, como condição para assinatura do

CONTRATO;

14.2.4 comprovar que constituiu a Sociedade de Propósito Específico (SPE), cuja sede deve

estar estabelecida no Municipio de Mogeiro, como condição para assinatura do

CONTRATO;

14.2.5 comprovar que pÍestou a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO;

14.2.6 entregar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a

partir da data de publicação do CONTRATO no diário oficial, o seu PLANO DE

IMPLANTAÇÃO do OBJETO da CONCESSÃO, obedecidas as especificações contidas

no ANEXO 2 - CADERNO DE ENCARGOS;

14.2.7 assumir o Parque de lluminação Pública, a partü cla aprovação do PLANO DE

IMPLANTAÇÃO poÍ part€ do PODER CONCEDENTE;

14.2.8 assumir a responsabilidade de relacionar-se com a Disribuidora de Energia Elétrica

local, com fins a solucionar quaisquer impasses ou litígios que porventura vierem a existir,

durante a ügêucia do CONTRATO;

14.2.9 instalar novos pontos de demanda reprimida identificados pelo PODER

CONCEDENTE, e, na eventualidade da necessidade de extensão da rede de energia e

instalação de novos postes a responsabilidade seú da Distribuidora de En a Elétric

Ay. Prcs. João Pessoa,45-51, Centro, CEP: 58375-000 - Mogeiro/PB
www.mogciro.pb.gov.br
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14.2.10 assumt, integraLnente, estando o PODER CONCEDENTE isento, dos eventuais

custos que üerem a existir provenientes de impasses ou litígios junto à Distribúdora de

Energia EléEica local;

14.2.11 manter, durante a execução do CONTRATO todas as condições de

HABILffAÇÃO exigidas no EDffAL, que comprovam as condições necessiirias para o

cumpriment,o do OBJETO da CONCESSÃO;

14.2.72 presÍar o servigo adequado, na forma provista pelo EDITAI' seus ANEXOS e,

principaknente, no CONTRATO, e legislação aplicável;

I4.2.13 manteÍ em dia o inventário e o registro do§ bens vinculados à CONCESSÃO;

14.2.14 prestar contas da gestão do serviço ao PODER CONCEDENTE e aos usuiírios;

14.2.15 cumprir e fazer cumprir todas as noünas do serviço e as cláusulas contratuais da

CONCESSÂO;

14.2.16 permitir, aos encarregados da fiscalização, liwe acesso, em qualquer epoca, às

obras, aos equipamentos e às instalações integant€s do serviço, bem como a seus regi§tÍos

contábeis;

14.2.17 zelu pela integridade dos bens viÍculâdos à prestação do serviço, bem como

segurâ-las adequadamente ;

14.2.18 captar, aplicar e gerir os recursos financeitos necessários à prestação do serviço;

14.2.19 comunicar previaÍnente ao PODER CONCEDENTE, durante todÂ a vigência do

CONTRATO, eventual transferência de controle acionário da CONCESSIONÁRLA ou da

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, condicionada à prévia anuência do P0DER

CONCEDENTE, respeitados os dispositivos estabelecidos no CONTRATO;

14.2.20 cumprir todas as determinações advindas do VERIFICADOR ENDENTE,

tais como o envio de informações, relatórios e balanços, compre

contidas no capítulo próprio, deste cademo;

\"r/'
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14.2.21 daÍ liwe acesso ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR

INDEPENDENTE, sendo facultado a outras entidadês, por estes indicados, o acesso, em

qualquer época, às ríreas, instalações e €spaços relativos à CONCESSIONÁRIÂ, b"m

como a liwos, regisEos e documentos relacionados às obras, atividades e serviços

abrangidos pela CONCESSÂO ADMINISTRATIVA, inclurndo estatí§tica§ e registros

administrativos e contabeis, e prestar, sobre esses, no prazo que the for estabelecido, os

esclarecimentos que lhe forem solicitados;

14.2.22 responsabitizar-se, objetiva e diretamente, pelos danos que causaÍ, ou por seus

representantes ou subcontratados, ao PODER CONCEDENTE, a terceiros por ocasião da

execução ilo OBJETO ou ao meio ambiente, isentando o PODER CONCEDENTE de

quaisguer perdas, inclusive de quaisquer infrações quanto ao direito de uso de matérias ou

processo de construção protegidos por maÍcas ou patentes;

14.2.23 cmpregt seus melhores esforços na obtenção dos recursos financeiros necessários

à execução do OBJETO de acordo com as melhores condições possíveis ern face da

situação de mercado vigente, na data da publicação do CONTRATO no Diário Oficial, da

forma que melhor convier, sem qualquer participação ou ingerência do PODER

CONCEDENTE, exceto Íto que concerne à constituição de garantias e prostação de

informações aos FINANCIADORES, na forma do CONTRATO;

14.2.24 assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes à execução do oBJETO

ala CONCESSÃO, exceto quando o contrário resulte expressamente do CONTRÂTO;

14.2.25 fomece toda a mão{e-obra necessária à execução dos s€rviços, estando ciente dos

seguintes encargos:

14.2.25.1 asseguÍaÍ que to

EPI'S (Equipamentos de

normas de segurança;

dos os funcionários estej am devidamente

Protêção Individual), e recebam tre uanto à

14.2.25.2 disponibilizar instrumentos e materiais necessários onânos

que desempeúarem atiüdades no período diumo e matutino, com exposição ao sol,

ambientes insalubres ou de potencial periculosidade, respeitando as normas prevista§

Av. PÍcs. João Pesso4 45-51, Ceüko, CEP: 58375-000 M
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na legislação trabalhistas ;

14.2,25,3 arcar com todas as despesas decorrentes do fomecimento de matérias, mão

de obra, despesas de mobilização, desmobilização, Úansportes, pagamento de

seguros, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à Legíslação

Tributrária, Trabalhista e Previdenciiiria, assim como pelo cumprimento da realizaçío

destes serviços causados a estas municipalidades ou â terceiÍos.

14.2.26 maúer íntegros e conservar todos os bens, equipamentos e instalações utilizados

na CONCESSÃO, que deverão sempre estar em perfeitas condições de funcionamento,

segundo os padrões técnicos exigidos pela legislagão e demais normas aplicáveis, bem

como prepaÍaÍ suas unidades e promover, oportunamente, as substituições demandadas em

função de desgaste, ou ainda, promover os repsÍos das atividades e serviços sob sua

responsabiüdade, conforme determinado no CONTRATO;

14.2.27 corfiatar seguro pstrimonial para todos os §eus bens e para a§ áreas de uso

comercial, ao seu critério;

14.2.28 assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execução do OBJETO

da CONCESSÃO, exceto quando o contÍário resulte expressamente do CONTRATO'

conforme ANEXO 4 - MATRZ DE RISCOS;

14.2.29 er.çar com eventuais ptejuízos, rndenizações e demais responsabilidades, causadas

ao PODER CONCEDENTE e a terceiros, provocados por ineficiência, negligência,

imperícias, imprudências ou irregularidados cometidas na execução do CONTRATO'

assumindo total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus

empregados veúam a causaÍ ao parimônio da contratante

os custos advindos de furtos, acídentes, vandalismo,

geológicos e casos de danos ao sistema de origem diversa;

14.2.30 manter constantê uma equipe mínima própria ou

oua

teÍce

como todos

glco§ ou

permanente para

maoutenção preventiva e corretiva, responsável pela gestão da manutenção, gerenciada

um responsável técnico com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

Av. Prcs. João Posso4 45-51, CeEtro, CEP: 58375-000 - Mogeiro/PB
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14.2.31 compartilhar com o PODER CONCEDENTE os ganhos das RECEITAS

ACESSÓRIAS CoMPARTILHADAS, por meio da concessão de descontos do valor da

contrapÍestação;

14.2.32 realizar o planejamento de suas atividades observando as seguintes obrigações: o

planejamento das atividades deve estar alhhado aos indicadores, conforme estabelecido no

ANEXO 3 .INDICADORES DE DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO

E GARANTIAS;

14.2.33 administrar os riscos previstos no ANEXO 4 - MATRIZ DE RISCOS;

14.2.34 respeitar o limite maximo cotresponderte de 70% (setenta por centQ, na

eventualidade de subconEatâção, para a prestação de parcela do OBJETO, a qual reger-se-

á pelas normas de direito privado, não estabelecendo neúum vinculo ou relação dc

qualquer natureza ef,tre os terceiros subcontratados e o PODER CONCEDENTE,

conforme previsto no artigo 25 dal-ei Federal n" 8.987/1995;

14.2.35 responsabilizar-se-á por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais resultantes da execução do CONTRATO;

14.2.36 responsabilizar-se-á por todos os funcionários da CONCESSIONÁRIA que oâo

possuem qualquer vínculo trabalhista com o PODER CONCEDENTE;

14.2.37 responsabilizar-se-á pela execução do OBJETO, sendo necessária a apresentação

de cópias das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ao PODER CONCEDENTE,

Íeferentes a todos os serviços técnicos executados durante o período de CONCESSÃO;

14.2.38 gravar as imagens das câmerds instaladas no PODER CONCEDENTE durante 24

(vinte e qratro) horas, 7 (sete) dias por semana sem interrupção, devendo as gravações

serem armazenadas em local segum, sob a responsabilitlade da CONCESSIONÁRIA;

14.2.39 ntilizu da infraestrutura de telecomunicações implantada para exploração do

mercado de operadora de serviços de intêmet, desde que prev

EXECUTIVO e aprovado pelo PODER CONCEDENTE;

Av. Prcs. João Pesso4 45-51, C€Dtro, CEP: 58375-000 - Mogeilo/PB
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14.2.40 promover, se for o caso, averbação das obras ediÍicadas e seus acréscimos junto ao

respectivo Cartório de Registro de Imóveis.

14.2.41 responsabilizar-se pelo passivo ambiental gerado após assumir a operação do

OBJETO dÂ CONCESSÃO;

14,2.42 garantir o adequado descarte, destinação, triagem, transporte' annaz€nagem e

aproveitamento dos resíduos originados no coNTRATO, inclusive aquelss decorÍentes da

logística revers4 bem como nos dispositivos da legislação federal, esladual e municipal

aplicáveis e nas exigências quanto aos licenciamentos e autorizações necessários para essa

finalidade, inclusive a liconça ambiental prévia, se aplicável, nos termos do ANEXO 5 -
DIRETRIZES AMBIENTAIS;

14.2.43 responsabilizar-se pela observância da implantação, operagão e manutenção da

usina fotovoltaic4 pela manutengão e adequação da rede municipal de iluminação pública

e sistemas tte câmeras de monitoramento via fibra óptica e intemet wi-fi para impedir

impactos ou danos aos prêdios e monumentos declarados como patrimônio histórico e/ou

cultural;

14.2.44 responsabilizar-se pela elaboração de Projeto, Implantação e Adequação do Centro

de Contole e Operação (CCO), e definir o local da implanação cooju amente com o

PODER CONCEDENTE;

14.2.45 responsabilizar-se por implantar o CCO onde será realizado o coltrole, operação,

nvulutenção e atendimento de chamados referentes a ocorrências, falhas, problemas e

solicitações em relaçáo às soluções tecnológícas;

14,2.46 respeitar os prazos, condições de prestação dos serviços de operação e manutenção

tlo OBJETO confome os par&tretros estabelecidos no ANEXO 3 - INDICADORES DE

DESEMPENHO, MECÀNISMO DE PAGAMENTOS E GARÂNTIAS;

14.2.47 realiz:u os reinvestimentos necessários para a continuidade e

manutenção dos úveis de quaüdade e eficiência dos materiai§,

respeitadas as especificações técnicas dos fabricantes; ,l

Z
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14.2.48 elaborar e entregar ao PODER CONCEDENTE, a cada 4 (quatro) anos, o Relatório

de Evolugão Tecnológica cujo contzudo deverá abordar, obrigatoriamente, as principais

tendências nacionais e internacionais sobre as inovações tecnológicas acerca do OBJETO

contratado;

14.2.49 implementar novas tecnologias devendo ocorrer psrante expÍessa autorização do

PODER CONCEDENTE e sob a seguinte divisão de custos quando a melhoria resultar em:

a) manutenção ou aumento de custos para a CONCESSIONÁRIA: estâ aÍcará com todos

os custos, e devení ser procedido reequilíbrio econômico-financeiro para revisão dos

valores pagos pelo PODER CONCEDENTE. b) redução dos custos para a

CONCESSIONÁRIA: esta arcaÍá com os custos de implantação e diüdiní os gaúos

financeiros com eficiência com o PODER CONCEDENTE.

14.3 A CONCESSIONÁRIÀ não poderá alegar qualquer disposição, cláusula ou condição do(s)

Çontrato(s) de financiamento porventuÍa con[atado(s), ou qualquer atraso no dese6bolso dos

recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigações assumidas neste CONTRATO,

cujos termos deverão ser de pleno coúecimento dos FINANCIADORES respectivos.

14.4 A CONCESSIONÁRLA, caso necessitar, será responsável pela obtsnção, aplicação e gestão

dos financiamentos necessiírios ao normal desenvolvimento da CONCESSÃO

ADMINISTRATIVA, de modo que se crmpram, cabal e tempestivameote, todas as obrigações

assumidas neste CONTRATO.

14.5 A CONCESSIONÂRIA daní início às providências prévias e procedimentos necessários à

DATA DE EFICÁCIA e assunção dos SERVIÇOS correspondentes ao OBJETO da

CONCESSÃO ADMINISTRÂTIVA, conforme tuturo PLANO DE MPLANTAÇÃo elaborado

pela CONCESSIONÁRIA, sujeitando-se à aprovação do PODER CONCEDENTE.

cLÁusuLA rs - oBRrcAÇÔES coMUNs Às rlnrrs

15. I Dentre os princípi os que nortearão a conduta da CONCESSIONÁRLq, e do PODER

CONCEDENTE em meio à CONCESSÃO, destacam-so:

15.1.1 A prevalência do interesse público;

Av. Prcs. João Possoa, 45-51, Centro, CEP: 58375-000 - Mogeiro/PB
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15.1.2 A observância total à legislação e às normas relacionadas com o empreendimento;

15.1 .3 A mitigação e minimizagão dos impactos ambientais;

15.1.4 A adoção de critérios construtivos que promovam o uso racional dos recursos

naturais;

l5.l.5 A adoção de critérios construtivos que promovam a valorização das áreas verdes;

15.1.6 O incentivo à adoção de postuas e púticas sociais e econômicas ambientalmeÍlte

sustentáveis;

15.1.7 A adoção, no processo de planejamento, de normâs relativas ao dêsetrvolvimento

urbano e econômico que priorizem a proteção ambiental, a utilização adequada do espaço

territorial e dos recursos naturais;

15.1.8 O cumprimenüo de normas de segurança no tocanto à prevenção de incêndios e à

manipulação, aÍmazeÍlagem e úansporte de pÍodutos, substâncias, materiais e re§íduos

perigosos ou tóxicos;

15.2 As PARTES deverão, de comum acordo, definir o local de implantêção do CCO, sendo de

responsabilidade da CONCESSIONÁRLA todos os custos para a instalação dos equipamenlos,

operação e manutenção, durante o período de vigência da CONCESSÃO.

CAPÍTI]LO V- DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA EXÉCUÇÃO DO

CONTRATO

CLÁU§I]LA 16 - FISCALIZAÇÃO

16.1 A fiscalização da CoNCESSÂO ADMINISTRATIVA, que abrange todas as obras, serviços

e atividades da CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo do CONTRATO será executada pelo

PODER CONCEDENTE.

16.2 A CONCESSIONÁRrA facultará ao PODER CONCEDENTE, qualquer outra

ões e espaços

relacionados às

Av. Prcs. João Pessoa,45-51, Csrtro, CEP: 58375-000 - Moge
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obras, atividades e serviços abrangidos pela CONCESSÃO ADMDüSTRATIVA, incluindo

estatisticas e registros administrativos e contábeis, e prestará, sobre esses, no prazo que lhe for

estabelecido, os esclarecimentos que lhe forem formaLnente solicitados.

16.3 O PODER CONCEDENTE poderá demandar à CONCESSIONÁRIA, a qualquer tempo e

sob qualquer circunstância, informações de natureza tecnicq operacional, econômica, financeira

e contábil, bem como medigões e prestações de contâs.

16.4 O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio do VERIFICADOR

INDEPENDENTE, podeú realizar, na presença de rePresentantes da CONCESSIONÁR1A, ou

solicitar que esta execute às suas expensas, consoante programa a ser estabelecido de comum

acordo pelas PARTES, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condições de

flmcionamenlo e as características dos equipameútos, sistemas e instalações utilizados na

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA,

16.5 As determinações que o PoDER CONCEDENTE vier a fazer, no âmbito de seus poderes

de fiscalização, deverão ser imediatamente acatadas pela GoNCESSIONÁRIA, sem prejuízo de

apresentação de recurso cabível, nos termos da legislação vigente'

16.6 No exercicio da fiscatização, o PODER CONCEDENTE poderá:

16.6. 1 Acompanhar a execuçáo das obras e a prestação rles atiüdades e serviços, bern como

a conservação dos bens reversíveis;

16.6.2 Proceder a üstorias para a verificação da adequação das instalações e equipament'os,

determinando as necessárias correções, reparos, remoções, reconstruções ou substituições,

às expensas da CONCE S SIONÁRIA;

16.6.3 InterriÍ na exetução das obras, atividades e serviço§ químdo necessário, de modo a

asseguÍaÍ a respectiva regularidade e o fiel cumprimento deste CONTRÂTO e das normas

legais pertinentes, observado o disposto na cláusula que trata da intervenção;

i6.6.4 Determinar que sejam refeitas as obras, atiüdades e sem ônus para o

tórios, em termosPODER CONCEDENTE, se aqueles já executadas não

quantitativos ou qualitativos;
I

*,|..'-
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16.7 Aplicar as sanções e peualidades preüstas neste CONTRATO

16.7.1 Se a CONCESSIONÁRIA não acatar as determinações realizadas pelo PODER

CONCEDENTE, este poderá tomar, diretameute ou por meio de terceios, as providências

necessárias para corrigir a situação, correndo os respectivos custos PoÍ conta da

CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo da aplicação das sanções e penalidades peftinentes

CLÁUSIJLA 17 - GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DA CONCE§SÂO
ADMI}IISTRATTVA

17.1 Observados os teÍnos deste CoNTRATO e de seus ANEXOS, o planejamento e a execução

material das obras, dos serviços e das atividades pertinetrt€s à CONCESSÃO

ADMIMSTRATM são atribuições da CONCESSIONÁRIA, sem prejuizo da pemanente

orientação do PoDER CONCEDENTE, para maior eficiência e melhoria da qualidade dos

serviços e atividades, nos termos apresentados neste CONTRATO e seus ANEXOS.

17.2 Na exploração da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, a CONCESSIONÁISA terá

liberdade na direção de seus negócios, investimentos, pessoal, material e tecnologia, observadas

as prescrições deste coNTRATO, da legislação especíÍic4 das normas ÍegulamentaÍes, da§

instruções e determinações do PODER CONCEDENTE.

17.3 Além das melhorias potrtuais tra execução das obras, serviços e atiüdades, a

CONCESSIONÁRIA poderá apresentar ao PODER CONCEDENTE proposta de

aprimoramento dos mecanismos de monitoramento e supervisão do OBJETO da CONCESSÃO

ADMIMSTRATIVA.

17.4 O PODER CONCEDENTE poderá recorrer a sewiços técnicos

acompanhamanto do OBJETO deste CONTRATO, inclusive com vistas à de sua

qualidade.

CLÁUSULA I8 . \'ERIFICADOR INDEPENDE

1 8.1 O PODER CONCEDENTE se valerá de serviço técnico CAÇÃO

INDEPENDENTE para auxiliá-lo no acompanhamento da execução do preseÍrte CONTRATO,

bem como na avaliação do SISTEMA DE MENSIIRAÇÃO DE DESEI"fENHO, no cálculo da
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CONTRAPRESTAçÃO WNSaf,, e na fiscalização do cumprimento das obrigações

assumidas, podendo auxiliar, em eventual liqüdação de valores decorrentes da recomposição do

REEQUILÍBRIo ECoNÔMICo-FINANCEIRo do coNTRATo e do pagamento de

indenizações à CONCESSIONÁRIA.

18.2 O VERIFICADOR INDEPENDENTE será selecionado pelo PODER CONCEDENTE e

contatado, sob o regime de direito privado, pela CONCESSIONÁRIA, a quem competirá arcar,

integralmente, com os respectivos custos da contatação, conforme especificado no ANEXO II -
PLANO DE NEGÓCIOS Ng NETTNÊNCN.

18.3 No prazo de até 30 (trinta) dias após publicação do extÍato de assinatura do CONTRATO

no DúRIo oFICIAL Do MUNIChIo, o PoDER CoNCEDENTE deverá proceder a seleção

do VERIFICADOR INDEPENDENTE, obedecendo a uma das duas modalidades de seleção

descritas abaixo:

18.3.1 Solicitação, de oficio, por parte do PODER CONCEDENTE, junto ao MERCADO,

de ao menos 03 (três) pessoas jurídicas de direito privado, de notória qualihcação no

mercado por sua idoneidade, imparcialidade, ética, e principalmente, por sua competência

técnica, e que será responsável por auxiliá-lo na fiscalização do CONTRATO DE

CONCESSÃO ADMINISTRATTVA durante todas as suN etapÍrs, para que aprÊsentem

suas propostas nas condições minimas para atuar como VERIFICADOR

INDEPENDENTE; ou

18.3.2 NotiÍicar a CONCESSIONÁNA para realizar a indicação de ao menos 3 (três)

empresas que reúnam as condições mínimas de qualificação técnica para atuar como

VERIFICADOR INDEPENDENTE.

18.4 Considera-se condições mínimas de QUALIFICAÇÃO TECNICA pâÍa empresas qüe

desejem anrar como VERIFICADOR INDEPENDENTE mediante a apresentação de atestados

de capacidade técnica que compreendem as seguintes atividades de:

18.4.1 Verificação úrdependante de Contratos de Parceria Públic Concessões

Públicas;

Av. Pres. João Pessoa,45-51, Centro, CEP: 58375-000 - Mogeiro/PB
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18.4.2 Gerenciamento de Projetos para Parceria Público-Privada e Concessões Públicas;

18.4.3 Criação de Indicadores de Desempeúo em pÍojetos de Parceria Público Privada e

Concessões Públicas;

18.4.4 Estudo de Viabilidade para Parceria Público-Privada e Concessões Públicas;

18.4.5 Modelagem Licitatória para Parccria Fúbfico-Privada c Conccssões Públicas;

18.4.6 Modelagem Conhatual para Parceria Público-Privada e Concessões Públicas;

18.4.7 Assessoria Téorica, Econômica e Juridica no desenvolvimento do projeto para

Parceria Público-Privada e Concessões Públicas;

18.4.8 Não ser empresa controladora, controlada ou coligada da CONCESSIONÁRIA ou

de seus aciouistas;

18.4.9 Não estar submetida a falência;

18.4.10 Não estar em cumprimento de pena de suspensão temporária de participação em

licitação ou impedimento de contrat4l çqm 6 dílmini5fi4çfls;

18.4.11Não ter sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração

Pública, bem como não ter sido condotada, por sentença transitada em julgado, a pena de

interdição de direitos devido à prática de crimes ambientais, conforme disciplinado no art.

10 da Lei n"9.605 , de 12.02.1998;

18.4.l2Comprovar equipe técnica de especialistas para executaÍ a função de Verificação

Independente pam Parceria Público-Privada e Concessões Públicas.

18.5 As propostas entregues pelas empresas pré-selecionadas serão avaliadas pelo PODER

CONCEDENTE, observando cumulativamente aos seguintes critérios:

18.5.1 atendimento aos par'amehos e condições mínimas de qualificação e atuação como

VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos t O2-CA-DERNODE
ENCARGOS e, no CONTRATO DE CONCES MINISTRATIVA;

\.\/'
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18.5.2 maior experiência e qualificação técnica compatível com o OBJETO do

CONTRATO;

18.5.3 preço compatível à remuneração previsa üo ANEXO II - PLANO DE NEGÓCIOS

DEREFERÊNCIA,

18.6 SEIECiONAdO O VERMCADOR INDEPENDENTE, O PODER CONCEDENTE NOtifiCATá A

CONCESSIONÁR[A para que no pÍazo mráximo de 10 (dez) dias proceda a formalização de

instrumonto paÍticular de coNTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICADOR

INDEPENDENTE que deveú conter, pelos menos, as seguintes disposições:

18.6.1.1 OBJETO do CONTRATO;

18.6.1.2 A descrição detalhada das atividades a serem desenvolvidas pelo

VEzuFICADOR INDEPENDENTE;

18.6.1.3 Os relatórios a serem entregues e os respectivos prazos;

18.6.1.4 Duração do contrato em conformidade à vigência da CONCESSÃO;

18.6.1.5 Condições de sigilo e de propriedade das informações;

18.6.1.6 Relaoionamento com o conhatante e com o CONCEDENTE.

18.7 A CONCESSIONÁRIA, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deveÍá submeter ao

PODER CONCEDENTE A MiNUtA dE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

VERIFICADOR INDEPENDENTE, para análise dos pressupostos de validade e atendimento

dos termos e condições da CONCESSÃO, para que, após sua anuênci4 proceda os interessados

a assinatura do instnrmento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÁO DE SERVIÇOS DE

VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE.

18.7.1 O PODER CONCEDENTE, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias devení dar

o retomo expresso, e caso vença o prazo, podendo incorrer em anuência tácita, caso não o

faça.

18.8 O serviço de VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE se manter ao longo de toda a

CONCESSÃO por se trataÍ de atuação de extrema Iar
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andamento, devendo a coNcgsstoNÁx,re celebrar instrumento particular de coNTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE CUJA VIGÉNCH

atenderá o PRAZO do período da CONCESSÃO.

18.9 Em caso de eventuaiS alterações e aditivos conEatuai§ que porventura sejam celebrados no

instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO

INDEpENDENTE, a CONCESSIONÁRIA deveú comunicar, expressa e previamente ao

PODERCONCEDENTE

18.9.1 Em qualquer hipótese de rescisão do instrumento particular de CONTRATO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE, A PATTE

interessada devera, de forma obrigatória, obter a anuência expressa do PODER

CONCEDENTE para que, em caso de cventual rescisão, se manifeste e se organize, em

tempo hábil para a nova seleção, respeitando as mesmas condições e procedimento

anteriormente realizados, de modo a não ensejar qualquer prejuizo ao regular andarnento

daCONCESSÃO.

18.10 Em até 30 (finta) dias após a assinatura <lo CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE, O VERIFICADOR INDEPENDENTE

deverá apresentar PLANO DE TRABALHO ao PODER CONCEDENTE e a

CONCESSIONÁruA, demonstrando a metodologia a ser apücada na condução dos trabalhos de

acompaúamento da CONCESSÃO e das atividades da CONCESSIONÁRIA.

CLÁUSIJLA 19 - COMPARTILIIAMENTO DOS GANHOS ECONÔMICO§ ENTRE

CONCESSIONÁRIA E PODER CONCEDENTE

19.1 A CONCESSIONÂRIA deverá compartilhaÍ com o PODER CONCEDENTE os gaúos

econômicos que obtiver através d,s RECEITAS ACESSÓRIAS COMPARTILIIADAS no curso

da execução do CONTRATO.

19.2 O compartilhamento sera feito por meio da redução correspondente do valor da

REMIJNERAÇÃO imediatamentê vincenda, ou, por meio de pagamento a ser feito ao PODER

CONCEDENTE, na hipótese de não ser devido qualquer valor a título de REMUNERÂÇÀO'

19.3 O compartilhamento das RECEITAS ACES

ü
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do determinado no ANEXO 2 - CADERNO DE ENCARC,OS

CAPÍTT]LO vI - DAS GARANTIAS DE E)(ECUÇÃO DO CONTRATO E SEGIIROS

CLÁUSULA 20 -DA GÀRÂNTIA DE E)(ECUÇÃO DO CONTRATO PELÀ
CONCESSIONÁRIÂ

20.1 A GARANTLA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO serviná para cobrir o ressarcimento de

custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE, face ao inadimplemeuto da

CONCESSIONÁRIA, para levar a efeito obrigações e responsabilidades desta.

20.2 A CONCESSIONÁRIA deverá, para o fiel cumprimento das obrigações aszumidas, prestar

e manteT GARANTIA DE E)GCUÇÃO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA no valoT

equivalente a 30Á (três por cento) do VALOR do CONTRATO.

20.3 A GARANTIA DE EXECUÇÃO OO CONTRaTO PELA CONCESSIONÁRIA referida

neste item poderá assumir qualquer das seguintes modaüdades:

20.3.1 Caução em diúeiro;

20.3.2 Títulos da dívida pública brasileira, não gtavados com cláusula de inalienabilidade

e impenhorabüdade;

20.3.3 Fiança bancária emitida por NSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada a funcionar

no país, em favor do PODER CONCEDENTE; ou

20.3.4 Seguro-garantia emitido por companhia seguradora brasileira, em favor do PODER

CONCEDENTE.

20.4 A CONCESSIONÁRIA permaneceni responsável pelo cumprimento das obrigações

cootratuais, inclündo pagamento de eventuais multas e indenizações, independente da utilização

dA GARANTIA DE E)GCUÇÃO DO CONTRATO.

20.5 A GARANTTA DE E)(ECUÇÃO DO CO PELA CONCESSIONÁRI-A seTá

reajustada periodicamente, na mesma data e

variável que compõe a REMLINERAÇÃO.

la aplicável ao valor da ela ü

20.6 Sempre que se verificar o ajuste da G A EXECUÇÃO DO CONTRATO PE
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CSNCE55ISNÁRIA, a 66NCESSIONÁRIA devsní complementií-la, no prÍzo de 5 (cinco)

dias a contar da vigência do reajuste.

20.7 A não prestação ou complementação, no prazo fixado, da GARANTIA DE E)(E'CUÇÀO

DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA, dATá AO PODER CONCEDENTE O diTEitO dE

aplicar multa ale 0,005% (cinco milésimos por cento) sobre o VALOR ESTIMADO DO

CONTRATO, por dia de atraso.

cl,Áustil,A 21 - GARANTIA DE ExECUÇÃo Do coNTRATo PELo PoDER

CONCEDENTE

21.1 As GARANTIAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poÍ parte do PODER

CONCEDENTE são, notatlamente:

2l.l.l Receitas provenientes da contribuigão de Iluminação Pública em sua totalidade

(CIP);

21.1.2 Receitas provenientes do Fundo de PaÚicipação Municipal (FPM), autorizada por

Lei.

21.2 Os termos, condiçôes e procedimentos paÍa a GARÁNTIA DE EXECUÇÃO DO

CONTRATO PELO PODER CONCEDENTE encontram-se dispostas no ANEXO 3 -
INIDICADORES DE DESEMPENHO, MECANISMO DE PAGAMENTOS E GARANTIAS.

CLÁUSULA 22 - GARÂIITIA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO FINANCIADOR

PERANTE A CONCESSIONÁRIA

22.1 Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA vir a celebrar contrato de Íinarciamento com terceiro

para a execução do oBJETO do CONTRATO, poderá oferecer-lhe em garantia os direitos

emergenles da CoNCESSÃO, nos termos do artigo 28 da Lei Federal n" 8.987/95, na fonna deste

CONTRÂTO.

22.2 O oferecimento em garantia, nos financiamentos vinculados ao €scopo do CONTRATO,

dos direitos emergentes dâ CONCESSÃO ADMINISTRATfVA, somente poderá ocorrer até o

limite que uão comprometa a operac

ADMIMSTRATIVA.

a continuidade da CONCESSÂO

v

\vww.mogeiro.pb.goY.bÍ
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22.3 As ações de ernissão da CONCESSIONÁRIA poderão ser dadas em garantia de

financiamentos, ou como contÍagaÍantia de operações, vinculadas ao cumprimento de obrigações

decorrentes do CONTRATO, e sem necessidade de préüa autorização pelo PODER

CONCEDENTE.

22.4 Sem prejuízo da garaltia estipulada neste item, é permitido o pagamento direto em nome

do FINANCIADOR da CONCESSIONÁRIA, em relação às obrigações pecuniárias do PODER

CONCEDENTE, nos tennos deste CONTRATO.

22.5 Recoúece-se a legitimidade dos FINANCL{DORES da CONCESSIONÁRIA para receber

indenizações por extinção antecipada do CONTRATO.

CLÁUSULA 23 - DO PLANO DE Sf,CUROS

23.1 Durante todo o prazo de vigência do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá manter,

com Compaúia Seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil e de porte compatível com o

objeto segurado, apóüces de seguros necessárias para garantir a efetiva e abrangente coberturâ de

riscos inerentes ao desenvolvimento de todas as obras, servigos e atividades contempladas no

presente CONTRÂTO, e os seguros minimos exigidos pela legislação aplicável.

23.2 A operação dos sewiços OBJETO desta CONCESSÃO não poderão ter início ou

prosseguir sem que a CONCESSIONÁRIA apresente ao PODER CONCEDENTE a

comprovação das apólices dos seguros necessários.

23.3 A CONCESSIONÁRIA, além dos seguros oxigíveis pela legislação aplicável, contratará

e manteú em ügor os seguintes seguros, que deverão cobrir pelo menos os riscos de obrq

operacionais, ambientais, incêndios, explosões de qualquer naflr.reza, equipamentos

eletrônicos, roubo e furto:

23.3.1 Seguro do tipo "todos os riscos" paÍa dânos materiais, cobrindo a perda, destruição

ou danos em todos aspectos, em qualquer bem integrante da CONCESSÀO

ADMINISTRATIVA, devendo tal sêguro contemplar

de acordo com os padrões intemacionais;

cobefturas compreendidas

lm@
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23.3.2 Seguro de responsabilidade civit, que compreenda todos e quaisquer acidentes de

pÍepostos ou empregados da CONCESSIONÁRLA e de a a ser causado ou esteja

relacionado com a execução dâ CoNCESSÃo ADMINISTRATIVA, inclusive, mas não

se limitando, a .lonos involuntarios pessoais, mortes e danos maleriais causados a terceiros

e seus veiculos.

23.4 As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou disposições que

contrariern as disposições do presente CONTRATO ou a regulação setorial, e deveÍão conteÍ

declaração expressa da companhia seguradora, na qual conste que conhece integralmente este

CONTRATO, inclusive no que se refere aos limites dos direitos da CONCESSIONÁRIA'

23.5 As apólices de seguro deverão prever a indenização direta ao PoDER CONCEDENTE nos

casos em gue caiba a ele a responsúilização pelo sinistro.

23.6qaceao descumprimento peia CONCESSIONÁRIA da obrigação de contratar e manter em

plena vigência as apólices de seguro, o PODER CONCEDENTE, indepandentemente da sua

faculdade de decretar a intewenção ou a caducidade da coNcEssÂo ADMINISTRATTVA,

podeú proceder à contratação e ao pagaÍnento direto dos prêmios respectivos, correndo a

totalidade dos custos às expensas da CONCESSIONÁHA.

CAPÍTI]LO VII . DO REGIME DE BENS DA CONCESSÁO ADMIMSTRÂTIVA

CLÁUSI]LA 24 - BENS VINCULADOS E REVERSÍVEIS

24.1 OS BENS VINCULADOS à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA SãO tOdOS OS bCNS

integrântes ou não do patrimônio da CONCESSIONÁRI6, necessários à implantação adequada

e contínua do OBJETO conEatado.

24.2 A utibzaçio direta do oquipamontos, infiaestrutua ou qualquer outro bem, que não sejam

da propriedade da CONCESSIONÁUe na execução das obras e na pre§tação dos serviços e

atividades do OBJETO dâ CONCESSÃO ADMINISTRATTVA dependera de anuência prévia,

específica e expressa do cia nos casos e hipóteses que entendcr

a
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24.3 O PODER CONCEDENTE neganí autorização para a utilização de bens de terceiros em

havendo risco à continuidade das obras, serviços e atividades, ou impedimento da reversão dos

BENS VINCULADOS à concessão administrativa.

24.4 Os BENS REVERSÍVEIS serão transferidos pela CONCESSIONÁRIA ao PODER

CONCEDENTE em perfeitas condições de operacionalidade, utilização e manutenção, sem

prejuízo do desgaste normal resultante do seu uso, lilres de quaisquer ônus ou encargos.

24.4.1 São BENS REVERSÍVEIS aqueles imprescindíveis à execução da CONCESSÃO

ADMINISTRATIVA, adquiritlos pela CONCESSIONÁRIA ao longo de todo o prazo

deste CONTRATO, os quais reverterão em favor do PODER CONCEDENTE após a

extinção da CONCESSÃO ADMTNISTRATIVA, nos termos estabelecidos neste

CONTRATO, no capítulo relativo à ExTINÇÀo DÀ CONCESSÃO

ADMINISTRÂTIVA.

24.4.2 l*egran os BENS RE\ERStVEIS todos os teÍretros, eskuturas, construções,

equipamentos, máquinas, aparelhos, acessórios e, de modo geral, todos os demais bens

vinculados à execução das obras e prestação dos serviços e atividades descritos no

OBJETO refersnte§ à CONCESSÃO ADMIMSTRATTVA.

24.4.3 Também integram os BENS REVERSÍVEIS as áreas, irsalações e plantas

pertencentes à Usina Fotovoltaica, a Ilumir:ação Pública e a modemização e equipamentos

teorológicos relacionados à Infraestrutura de Rede de Dados, sendo de responsabilidade

do PODER CONCEDENTE a sua operação ao témrino do prazo contratual, inclu'indo

serviços de pós-operação.

24.5 Todos os custos decorrentes da execução da obra e prestação de tais serviços e atividades

constituirão ônus exclusivo da CONCESSIONÁRIA.

24.5.1 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter em bom estado de fimcionamento,

conservação e seguÍaÍrça, às suas expensas, os BENS VINCULADOS A CONCESSÃO

ADMINISTRÂTIVA, efetuando paÍa tanto as rep

necessárias ao bom desernpeúo da CONCESSÃO

prwistos neste CONTRATO.

Av. PIes. Joào Passoa, 45-51, C.erko, CEP: 58375-000
www.mogeiro.pb.gov.br

es e adaptações

TIVA, nos termos

-)
t

42

l

\



PREFEITURÀ MLTNICIPAL DE MOGEIRO
DSTADO DA PARATBA

24.5.2 Poderí o PODER CONCEDENTE reter pagamentos à CONCESSIONÁRIA, no

valor necessário para ÍepÍrÍa os danos eYentualment€ detectados quando da realização de

vistoria dos BENS REVERSÍVEIS.

24.6 A CONCESSIONÁRIA somente poderá alienar os bens que integram a CONCESSÃO

ADMINISTRATIVA se proceder à sua imediata substituição poÍ outro§ em condições de

operacionalidade e funcionamento idênticas ou superiores aos substituídos, constatadas pelo

PODER CONCEDENTE.

24.7 Qualquer alienação ou aquisição de bens que a CONCESSIONÁruA preteuda realizar, nos

últimos 5 (cinco) anos do prazo final da CONCESSÂO ADMINISTRATIVA, deverá ser prévia

e expressamonte autorizada pelo PODER CONCEDENTE.

CLÁUSULÀ 25 - REVERSÁO DOS BENS DA CONCESSÃO

25.I Extinta a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, Tetomam ao PODER CONCEDENTE OS

BENS REVERSh'EIS, direitos e priülégios vinculados à exploração da CONCESSÃO

ADMIMSTRÂTIVA, transferidos à CONCESSIONÁRIA, ou por esta adquiridos ou

implantados, no âmbito da CONCESSÂO ADMII.üSTRATM.

25.2 No prazo de 180 (ceuto e oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO, as PARTES

deverão estabelecer os procedimentos para avaüar os bens objeto da CONCESSÃO

ADMINISTRÂTIVA, coú o fim de identificar aqueles necessários à continuidade da execução

de seu OBJETO, bem como propiciar condições para a realização do pagamento de eventuais

indenizações.

25.3 O PODER CONCEDENTE poderá recusar a reversão de bens que considere prescindíveis

ou inaproveitáveis, garantido o direito da CONCESSIONÁRLA ao coutaditório, inclusive

através da elaboração e apresentação, às suas expensas, de laudos ou estudos demonstradores da

necessidade de reversáo.

25.4 Os bens excluidos da reversão não serão computados para a írmortização dos investimentos

reaüzados pela CONCESSIONÁRIA, o que não exime a CONCES

mantê-los em perfeito funcionamento e bom estado de conservação
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25.5 Caso a CONCESSIONÁR]A não concorde com a decisão do PODER CONCEDENTE,

admitir-se-á o recurso ao expediente de solução de conflitos estabelecido neste CONTRATO.

25.6 A reversão será gratuita e automática, com os bens em perfeitas condições de

operacionalidade, utilização e manutenção, e liwes de quaisquer ônus ou encargos, sem prejuízo

do desgaste normal resultante de seu uso.

25.7 A CONCESSIONÁRIA terá direito à indenização correspondente ao saldo não amortizado

dos bens cuja aquisição, devidamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE, tenha ocomdo

nos últimos 5 (cinco) anos do prazo da CONCESSÃO ADMIMSTRATIVA, desde que realizada

para garantir a continuidade e a atualidade desta.

25.8 Altemativa ou supletivamente à indenização, o PODER CONCEDENTE poderá admitir a

transfeÍência de bens que tenham sido dados em garantia do seu próprio financiamento, sub-

rogando-se na(s) parcela(s) financiada(s) vincenda(s).

25.9 No prazo de 1 (um) âno antes da extinção da CONCESSÃo ADMINISTRATIVA, será

formada uma COMISSÃo DE REVERSÃO, composta pelo PODER CoNCEDENTE, pelo

VERIFICADOR INDEPENDENTE e pela CONCESSIONÁRIA, tendo por finalidade proceder

à inspeção da CONCESSÀO ADMINISTRATIVA.

25. I 0 O VERIFICADOR INDEPENDENTE elaboraní o Relatório de Vistoria e defrnirá com a

aprovação das PARTES, os parâmetros que nortearão a devolução dos BENS ESSENCIAIS À

PRESTAÇÃO DO OBJETO.

25.11 O Relatório de Vistoria retratará a situação da CONCESSÂO ADMIMSTRATIVA, dos

BENS REVERSfVEIS da CONCESSÃO e podera propor a swr aceitagão ou a necessidade de

correções, antes de sua devolução ao PODER CONCEDENTE.

25.12 As eveatuais correções serão efetivadas em prazos pré-estipulados pelo PODER

CONCEDENTE e &carretarão nova vistoria, após a conclusão dos serviços.

25. 1 3EXtiNtA A CONCESSÃO ADMINISTRATTVA, o PODER CON ENTE procederá à

vistoria dos bens a serem reveúidos, na qual participaní a -b.5 iowÁrue, para verifi

Av. Pre§. João Peseoa, 45-51, Centro, CEP: 58375{00 - Mogeto/?B
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seu estado de cot§eÍvação e manutenção, lalrando-se, no prazo de até 60 (sessenta) dias, o Termo

Definitivo de Devolução dos Bens Reversíveis.

25.l4Caso a Íreversão dos bens não ooorra nas condições estabelecidas, a GoNCESSIONÁRIA

indenizará o PoDER CoNCEDENTE, nos teÍmos da legislação aplicável, podendo o PoDER

CoNCEDENTE executar o seguro garantia específico, estipulado nos termos deste

CONTRATO.

25.1SApós a extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, não poderá ser feito qualquer

pagamento aos acionistas ou aos FINANCIADORES 6a CONCESSIONÁRIA, tampouco

poderão dar-se a dissolução ou a partilha do patrimônio da CONCESSIONÁRIA, antes que o

PODER CONCEDENTE, por meio de termo definitivo de devolução dos BENS

REVERSÍVEIS, ateste que os bens revertidos estão em condições adequadas, ou sem que esteja

cabalmente assegurado o pagamento das importâncias devidas ao PoDER CONCEDENTE,

a titulo de indenizagão ou a qualquer outo título.

CAPÍTTJLO VItr - DAS TRANSFERÊNCIAS DÀ CONCESSÃO E DO CONTROLE

ACIONÁRIO

CLÁUSULÀ 26 - TRANSTERÊNCIA DA CONCESSÃO

26.1 Durante todo o PRAZO de ügência deste CONTRATO, a §ansferência da CONCESSÃO

só poderá ocorrer mediante prévia anuência do PoDER CONCEDENTE, desde que não coloque

em risco a execução deste coNTRATO, respeitado o disposto no Art.27 da Lei Federal

8.987/95

26.2 A tsansferência total ou parcial da coNCESsÃo ADMINISTRATWA, mesmo se feita de

forma indircta, pelos CONTROLADORES, sem préúa autoúação do PODER

CONCEDENTE, implicaú a imediata caducidade da CoNCESSÃo ADMINISTRÀTwA'

26.3 A transferência da CONCESSÃO ADNAfNUSTRATIVA somente será autorizada quando as

atividades e os serviços estivsrem sendo prestados há pelo menos 2 (dois) anos, e mediante a

comprovação do cumprimento regular das obrigações assumi CONTRATO

wtl..
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26.4 Pwr fins de obtenção da anuência

ADM IMSTRATIVA, o interessado deverá:

para transferência da CONCESSÃO

ão há pelo menos 2 (dois)

brigações assumidas ne

26.4.1 Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade

juríetica e fiscal necessárias à assunção do OBJETO da CONCESSÃO

ADMINISTRATIVA;

26.4.2 kestar e manter as garantias pertinentes, conforrne o caso; e 26.4.3 Comprometer-

se a cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO.

CLÁU§WA 27 _ TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE ACIONÁRIO E SUÀS

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIÂ§

27.1 Duranrc todo o PRAZO de vigência do CONTRATO, o controle socieúrio da

CoNCESSIONÁRIA somente poderá ser transferido mediante prévia e expressa autorização do

PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da CoNCESSÂO ADMINISTRATIVA.

27 .2 É, obieação da CONCESSIONÁruA comunicar previamente ao PODER CONCEDENTE,

durante toda a vigência do CONTRATO, de eventual tansferência de controle acionário da

CONCESSIONÁruA ou da CONCESSÃO ADMN.IISTRATIVA, qUC ESTATá CONdiCiONAdA à

prévia anuência do PODER CONCEDENTE, respeitados os estabeleçido no CONTRÂTO, e

obedecendo-se os preços e padrões de mercado, conforme a legislação vigcnte.

27.3 A CONCESSIONÁRIA compromete-se a neo efetuar, em scus liwos sociais, sem a prévia

anuência do PODER CONCEDENTE, qualquer registro que impoÍe em cessão, transferência

ou oneraçáo das ações que compõem o contÍole societiírio.

27.4 A transferência do conüole societário da CONCESSIONÁRIA somente sení autorizada pelo

PODER CONCEDENTE quaudo:

27.4.1 A medida não prejudicar, tampouco colocar em risco a execução do CONTRATO;

27.4.2 A CONC

a[os, mediante

CONTRATO.

ESSÃO ADMIMSTRÁTTVA ESIiVET

comprovação do cumprimento regu

il

1r-^
Õ
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27 .5 A prévia auüorização do PODER CONCEDENTE é indispensável, mesmo no caso de

transferência indireta do cootrole, por meio dos CONTROLADORES, ou mesmo em hipótese

de acordo de votos.

27,6 Levar-se-ão em conta as transferências que eventuaknentê oconerem a partir da DATA DE

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO no DIÁRIO OFICIAL, de forma cumulativa-

27.7 A tansferência do controle da CONCESSIONÁRIA para os seus FINANCIADORES, com

o objetivo de promover a sua reestrutuÍação financeira e aliseguÍar a continuidade da

CONCESSÂO ADMIMSTRÂTIVA, deverá ser prévia e expressamente autorizada pelo

PODER CONCEDENTE.

27.8 Para a obtenção da anuência para transferência do controle societário, o pretendente deverá,

dentre outas preüsões editalícias e conmtuais:

27.8.1 Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira, regularidade

jurítlica e fiscal necessárias à assunção do OBJETO da CONCESSÃO

ADMIMSTRATWA;

27.8.2 Prestar e manter as gaÍantias pertinentes, conforme o caso; e 27.8.3 Comprometer-

se a cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO.

27.9 O pedido para a autorização da transferênçia do ÇontÍole deverá seÍ apÍesentado ao PODER

CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONÁPJA ou peto(s) FINANCIADORES(ES),

conforme o caso, contendo ajustificativa para tanto, bem como elementos que possam subsidiar

a análise do pedido;

2710 O PODER CONCEDENTE examinará o pedido no pÍazo de até 30 (trinta) dias,

prorrogáveis por igual período, caso necessário, podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos

e documentos adicionais à CONCESSIONÂRIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os

acionistas conkoladores da CONCESSIONÁ2n e promover quaisquer diligências que

Av. Pres. João Pessoa.45-51, Centro, CEP: 58375-000
www.mogeiro.pb.gov.br
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27.11 
^ 

autorizaçAo paÍa a transfertncia do conh'ole da CONCESSIONÁRIA, caso seja

concedida pelo PODER CONCEDENTE, será fonnalizada, por escrito, indicando as condições

e requisitos para sua realização.

27. l2A CONCESSIONÁRh deveni stümeter à prévia autorização do PODER CONCEDENTE

qualquer modiÍicação no rcspcctivo cstatuto social, durantc todo o periodo da CONCESSÀO

ADMINISTRATIVA, especialnrente no que sc rct'erc à cisão, t-usão, translbrmação e

incorporação.

27.13 Os do,cumentos que fonnalizarem alteraçâo estatutália da CONCESSIONARIA deverão

ser encamir:hados ao PODER LIONCIEDENTE para arquivamenlo. passando a fazer parte

integrante deste CONTRATO.

27.14 A CONCESSIONÁRIA tem o dever dc intbnnar ao PODER CONCEDENTE sobre a

realização de opelações societárias envolvendo sociedades que nela detenham panicipaçôes,

quando tais operações puderem afetar ou prejudicar signifioativamente o cumprimento das

obrigações e deverqs dessas sociedades perante a CONCESSIONÁRIA, como no caso da

existência de capital a integralizar.

27.15 Quer na hipótese de transl'erência do control€ societário da CONCESSIONARIA, quer na

hipótcsc dc alteração estatutária desta, ou na.s operações societárias envolvendo sociedades que

nela deterúam paÍticipaçôes, deverão ser mantidas as condições que ensejaram a celebração do

CONTRATO.

CÀPÍTULO IX_ DA INTERVENÇÃO

CLÁUSULA 23 - INTERVENÇÃO

28.1 O PODER CONCEDENTE poderá intervir na CONCHSSÀO. a fim de Írssegurar a

adequação da prcstação do serviço OBJETO do CONTRATO, bem como o fiel cumprimento

das normas contratuais, regulamentarcs c lcgais pertinentes, nos termos da Lei I1.079i04 e da

Lei Federal n' 8.987/95.

28.2 Sem prejuízo das penalidadcs cabíveis e das respons

CONCEDENTE poderá determinar as seguintes situações:

E
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28.2.1 Paralisação injustiticada das atividadcs, assim cntcndida como a intemrpção da

execuçâo das obras, da prestação dos serviços e atividades fora das hipótcscs previstru

neste CONTRATO, c scm a apresentaçào de razões tidas pelo PODER CONCEDENTE

como aptas a justiÍicá-la;

28.2.2 Desequilíbrio cconômico-iinanceiro deconente de má administração que coloque

em risco a corrtinuidadc da CO\CESSÀO ADMINISTRATIVA;

28.2.3 hadcquaçôes, insuficiências ou dcficiência-s graves e reiteradas dos scrviços e

atividades prsstados e das obras executadas, caÍacterizades peto não atcndimento dos

parâmetÍos de desempenho previslos neste CONTRATO, não resolvidas em prazo fixado

pelo PODER CONCEDENTE para regularização da situação;

28.2.4 tJtllização da infraestrutura refcrente à CONCESSÀO ADMINISTRATIVA para

hns ilicitos;

28.2.5 Prática reincidente dc infrações defmidas oomo graves. nos termos dcste

CONTRATO:

28.2.ó Outras hipóteses eni que haja risco à continuidade e qualidade da execução do

OBJETO da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, ou que possam acanetar prejuizo à

segurança pública ou ao meio ambiente; e

28.2.7 Omissão em prestar contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento dc óbice à

alividade fiscalizatória, quc pressuponham a prática de qualquer das ocorrências previslas

acima;

28.3 O PODER CONCEDENTE tambénr podcrá decretar a intervarção na

CONCESSIONÁRIA, por razões tle interesse público. de alta relevância e de anrplo

conhecimento, devidamente justificadas, cabendo ao PODER CONCEDENTE pÍestar os

serviços c atividades. e conduzir a ('ONCESSÀO ADMÍNISTRATIVA, enquanto mantida esta

Av. Prcs. Joâo Pqssoa. 45-51, Cento. CEP: 58375-0
wrvw.mogeiro. pb.gov.br
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28.4 Eventuais custos adicionais decorrentes da intervenção pol intcrcsse público ensejam a

revisão do cquilíbrio cconômico-financeiro do CONTRATC) nos tennos do EDITAL e seus

ANEXOS.

28.5 0 instrumenúo de decretação de intervençâo indicará:

28.5.1 Os mohvos da intcrvcnção c sua nccessidade;

28.5.2 O prazo, que será de no máximo 180 (cento e oitenta) dias;

28.5.3 Os objetivos e línites da intervençào; e

28.5.4 O nome e qualificação do irüerventor.

28.6 Decretada a intervenção, nos termos do art. 33, da Lei n" 8.987195, o PODER

CONCEDENTE terá prazo de 30 (tÍinta) dias para instaurar processo administrativo. com vistas

a comprovar as causis detenninantes da medida e apuÍar responsabilidades. assegurados o

contraditório e a ampla defesa.

28.7 O procedimento previsto neste capítulo será conduzido pelo PODFIR CONCFIDI'INTFI e

dcvcrá ser concluído no praz-o máximo de 180 (cento e oitenta clias).

28.8 Caso assim não seja, considerar-se-á inválida a intervenção, devolvendo'se à

CoNCESSIoNÁRIA a CoNCESSÀO ADMINISTRATIVA. sem prejuízo de seu direito à

indenização.

28.9 A decretação da intervenção levani ao imediato afâstâmento dos administradores da

CONCESSIONÁRIA, e não afetará o curso regular dos negócios da CONCESSIONÁRIA,

tampouco seu normal funcionamento.

28.104 função dc interventor poderá recair sobre agente

CONCEDEN'|f,,, pessoa cspecificamente nomeada, colegiado

CONCESSIONÁRIA os custos da remuneração.

dos quadros do PODER

ou empÍesa, assumindo a

28.1lO interventor prestffá contas e responderá pessoalmente pel

recurso ao PODER CONCEDENTE.

)
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28.12Para os atos de alienação e rJisposição tlo patrirnônio da CONCESSIONÁRIA, o interventor

necessitará de prévia autorização do PODER CONCEDENTE.

28.13Não sera decretada a inter"venção quando. a juizo do PODER CONCEDENTE, ela Íbr

considerada inócua, injustamente benéfica à CONCESSIONÁRtA ou desncccssária.

28.l4Será declarada a nulidadc da intcrvcnçào se Íicar comptovado que o PODER

CONCEDENTE não observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os princípios da

Administrâção Pública. dcvendo a CONCESSÀO ADMIN ISTR{TIVA ser imediatamente

devolvida à CONCESSIONÁRIA, sem prejuizo de scu dircito dc indenização.

28.15Cessada a intervenção, sc não for extinta a CONCESSÀO ADMINISTRATIVA, os

seniços e atividades voharão a ser de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.

28.16As receitas realizadas durante o periodo da intervençâo, resultantes da REMUNFIRAÇÀO

devida à CONCESSIONÁRIA, serào utiliznda^s parâ cohertura dos encargos resultantes do

desenvolvimento dos serviços e atividades correspondentes à CONCESSÃO

ADMINISTLATIVA. necessários para custear o pagamento dos encargos com seguros e

gaÍantias, dos encargos decorrentes de financiamento e o ressarcimento dos custos de

administração.

28.17 O eventual saldo remancscente da REMUNERAçÃO, tinda a intervenção, scú cntregue

à CONCESSIONÁru4, a não ser que seja extinta a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA,

situação em que se aplicarão as disposições especificas.

cApÍTULo x - DAS sANÇÕEs E PENALIDADES ApLICÁvEIs Às p,lnrrs

CLÁUSULA 29 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

29.i O não curnprimento por parte da CONCESSIONÁRLA das clâusulas deste CONTRATO e

seus ANFIXOS, bem como das normas da legislação e rcgulamentação aplicáveis. ensejará, scm

prejuízo das responsabilidades civil, pcnal e anrbiental, a aplicação das penalidades legalmente

cstabelecidas, nos termos dos artigos 8l ê seguintes da Lei Federal n' 8.666/93:

29.1.1 Adverlência, que poderá ser aplicada quando ocorrer o descumprimento das

obrigações contraluais que não acitrretem prejuízos ao PODER CONCEDENTE;

Av. Prcs. .,oão Pessoa. 45-51. Cenrro. CIEP: 58175400 - M
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29.1 .2 multa;

29.1.3 suspensão temporária do direito dc partir;ipação cm licitações e impedimento de

contralar com a atlministração, por prazo não superior a 02 (dois) anosl

29.1.4 declaração de inirloneidade para licitar ou contralar com a Administração Pública-

enqualto perdurarem os motivos da punição do PODER CONCEDENTT'), ou até que §eja

promovida a rcabilitação pcla própria autoridade que aplicou a penalidade;

29.2 Na aplicação das sançôes, o PODER CONCEDENTE, valendo'sc do VERIFICADOR

ÍNDEPENDENTE, obser '.-ará es seguintes circunstâncias' com vistâs a garartir §ua

proporcionalidade:

29.2.1 a natureza e a gravidade da infraçãol

29.2.2 a presla$o dos serviços públicos do objeto ora acordado para Parceria Público-

Privada (PPP), na modalidadc Conccssão Adrninistrativa, dos serviços de eficienúzação,

operação e mânutenção da iluminação pública e rla implantação, operação e nnnutenção

da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Municipio de Mogeiro;

29.2.3 as circunstâncias gerais agravantes e atenuântes. dentre as quais estão a reincidência

e a boa ou a rná-fé da CONCESSIONÁRIA na promoção do dano;

29.2.4 apuração de dolo e/ou culpa;

29.2.5 o dano dela resultante ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros;

29.2.6 as vantagens auferidas pela CONCESSIONÁRIA em decorrênc'ia da infração

cometida;

29-2.7 os antecedentes tla CONCESSIONÁRIA, inclusive eventual reincidência;

29.3 O VERIFICADOR INDEPENDENTE ficara responsável por fiscalizar o cumprimento dos

serviços da CONCESSIONÁRIA, vistôrianílo o cuntprimenlo do ob.ieto e aplicando as s

previstas neste CONTRATO:

<ll*""
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29.3.1 por atraso no início da prestação dos serviços de eficientização. operação e

manutenção da iluminação pírblica e da irnplantação, operação e manutençào da

infracstrutura de telecornunicações e usina fotovoltaica;

29.3.2 descumprimento e/ou irregularidade na pÍestação dos serviços públicos de

eficientização, operação c manurenção da iluminaçío pública e da implantação, operação

e manutençào da infi?estrutura de telecomunicações e usina Íbtovoltaica;

29.3.3 por atraso na obtcnção rlas licençzrs, autolizações ou similares para execução do

serviço de eficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação,

operação e manutenção da infiaçstruhrra de telecomunic,eqões e usina fotovoltaica;

29.3.4 por atraso na contratação ou renovação dos seguros;

29.3.5 por impedir ou âbster a fiscalização pelo PODER CONCEDEN'I E elou

VERIFICADOR INDEPENDENTE;

29.3.6 pela suspensão injustiÍicada dos seniços de eficientização, operação e manutenção

da iluminação pública e da implantação, operação e manutençâo da infraestrutura de

tclecomunicações e usina f.otovoltaicq

29.3.7 pelo descunrprimento dos denrais encargos dâ CONCESSIONÁRIA, não

abrangidos nas alíneas anteriores.

29.4 A gradação das penalidadcs observará as seguintes escalas:

29.4.1 a infração será considerada leve quaudo decorrer de condutâs involuntárias ou

escusáveis da CONCESSIONÁRlA, ensejando a aplicação de uma ou mais penalidades

de:

29.4. | .l advertência: ou

29.4.1.2 muÍta no valor de aaé 0,5Yo sobre o valor da cstação fixa do mês

antcrior a ocorrência da infraçào;
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29.4.2 a infração será considerada média quando decorrer de conduta inescusável,

ensejando a aplicação uma ou mais penalidadcs. dcstas:

29.4.2.1 advertêncial.

29.4.2.2 multas no valor de até 0,5 7o sobre o valor da contraprestação Íjxa do mês

anterior à ocorrência da infiação.

29.4.3 A infração será considerada grave quando o PODER CONCEDENTE verificar ao

menos um dos seguintes lalores:

29.4.3. t ter a CONCESSIONÁRIA agido de má-fe;

29.4.3.2 da infraçào decorrer beneficio direta ou indireto em proveito da

CONCESSIONÁRTAi

29.4.3.3 a CONCESSIONÁRIA for reincidente na infração;

29.4.3.4 quando a infração decomerprejuízo econômico significativo na prestaçáo do

serviço;

29.4.4 O cometimento de inliação grave, ensejará em aplicação de uma ou mais das

seguintes penalidades:

29..1.4.1 advertência:

29.4.4.2 mdtas no valor de até 0,5% sobre o valor da contraprestaçào frxa do mês

anterior da oconência da infraçào:

29.4.4.3 suspensões temporária do direito de licitar e/ou impedimento de contratar

com a Administração Pública do Estado, por prazo não superior a 2 anos.

29.5 A suspensào tempoúlia podeÍá ser aplicada quando ocorrer:

29.5.1 apresentaçào de documentos falsos ou falsificados;

29.5.2 reincidência de execuçârr insatisfatória dos serviços c

17
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29.5.3 atraso, injustifrcado, na execuçào/conclusão dos scrviços' contrariando o

disposto no CONTRATO;

29.5.4 reincidência na aplicação das penalidades de advcdência dou multâ;

29.5.5 irregularidades que ensejem a rescisão contratual;

29.5.6 condenaçâo definitiva por praticâr fraude fiscal no recolhimento de quaisquer

tributos:

29.5.7 práÍiea de atos ilicitos visando prejudicar a execução do CONTRATO:

29.5.8 declaraçâo de caducidade da concessão administrativa;

29.6 A infração sení considerada gtavÍssima quando o PODER CONCEDENTE constatar. diante

das circunstâncias do serviço e do ato praticado pela CONCESSIONÁRIA. seus prepostos ou

prcstadores <le serviço, que suas consequências se revesten de grande lesividade ao interesse

público, prejudicando, efetiva e potencialmente. o meio ambiente, o erário público ott a

continuidade dos serviços.

2g.7 O cornctimento de infração gravissima podeÉ ensejar a aplicação de alguma ou da

combinação das seguintes penalidades:

29.7.1 advertência;

29.7.2 multa no valor de até 1,0% sobre o valor da coutraprestação fixa do mês anterior à

ocorrência da infraçãol

29.7.3 suspensão temporária do direito cle licitar e/ou impedimento de contrataÍ com a

Atiministraçâo Pública do Estado, por prazo não superior a 2 anos;

29.7.4 declaruso de inidoneidade para licitar ou colltrâtar com a

do Estado, enquanto perdurarern os motivos da punição.

Adrninistla câ

s
29.8 A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade é de competência exclusi DER

CoNCEDENTE, vigoranrlo cnquanto per<turarem os motivos detenninantes da punição, ou até

que seja promovida a reabilitação da (-'ONCESSIONÁRIA perante o PODER CONCEDENTE'

que ocorrerá sempre que a apenada ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resuloo*r; i\\^,"/\1
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e após decorrido o prazo da sanção de suspensão do dircito dc licitar e contÍatar com a

Administração Pública.

29.9 A aplicação de qualqucr pcnalidade à CONCESSIONÁRIA ob€decerá ao devido processo

legal. ao contraditório e à ampla dclbsa.

cLÁusuLA s0 - pRocEsso ADMTNISTRATIVo DA ApLrcAÇÃo DE
PENA I,I DA DR,S

30.1 O processo de aplicação das sanções de muha. suspensão tempoúria do direito de licitar e

declaração de inidoneidade teur início com â lavmturâ do aulo de infração pela hscalizaçào do

PODER CONCEDENTE. que deve estar devidarnente fiurdamcntado para notificar

expressamcntc a CONCESSIONÁRIA da sanção aptica«la.

30.2 Lavrado o auto, a CONCESSIONÂRlA scrá imcdiatamcnte intimada. dando-se lhe um

prazo de 5 (cinco) dias úteis pala defesa préviâ, salvo na hipótcse de declaração de inidoneidade

para licitar ou contratal corn a Admrnistraçâo Pública, quando o prazo seú dc l0 (dez) dias,

consoante o disposto no aÍigo lt7, §§ 2.'c 3.", da Lei Federal n" 8.66611993.

30.3 A CONCESSIONÁRIA pode, nesta fase de ins1ruçào. requerer diligência e pericia,.iunlar

documento e parecer e aduzir alegação rcfcrcnte à matéria objeto do processo.

30.4 Encerrada a instrução processual, o PODER CONCEDBNTE decidirá sobre a aplicação da

sanção, estando facultado à CONCESSIONÁRIA a interposição dc recurso, no prazo de 5 (cinco)

dias úteis. contados da intirrração do alo.

30.4.1 Na hipótese da sanção de declaraçào de inidoneidade. caberá pedido de

rcconsideração ao Secretário, no prazo de l0 (dez) dias úteis. consoante o

109, Ill, da Lei Federal n'8.666/1993.

go

30.5 Independentemente dos direitos e princípios previstos neste contrato, pode

medidas cautelares utgentes, que não sc corrfundem com o procedimcrto de intervençào, nas

seguintes situâçõcs:

3t).5.1 Risco tie descontinuida<Ie da prcsraçâo da CONCESSÀO ADMINISTRATIVA

Av. Prç§, João Pessoa. 45-51, Cento. CEP: 58375-000 - Mogeiro/Plt
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30.5.2 Dano grave aos direitos <los usuários, à segurança púhlir;a ou ao meio ambicntc; e

30.5.3 OutÍÀs situações cm que se verifique risco iminente, desde quc motivadamcnte'

30.5.4 Demais câsos que ocorram durante a prestação dos serviços que mereçam atuação

uÍgente.

30.6 A garantia dos direitos e princípios pÍevistos neste contrato não podeni compromctcr a

celeridade e eficiência do processo administrativo'

30.7 Apurandose, no mesmo processoi a pútica de 2 (duas) ou mais infrações pela

CONCESSIONÁRIA, aplicam-se cumulativamente as penas cominadas, se as infrações não

forem idênticas.

30.8 Qrundo sc tratar de sanções aplicadas cm dccorrôncia do mcsmo tipo de descumprimenlo

contratual, em relagão ràs quais tcnharn sido lavrados diversos autos, serão eles reunidos em um

só processo, para a imposição de pena'

CLÁUSULA 3T _ MULTAS

3l .l O PODER CONCEDENTE deverá observar critérios de ramabilidade e proporcionalidade

para fixação de MULTAS e sanções administralivas aplicadas após regular processo

administrativo, na fonna deste CONTRATO.

31.2 A aplicação dc mulus à CONCESSIONÁRIA não a isenta do dever de ressarcir os danos

eventualmente causados ao PODER CONCF,DI'lNTt'].

3 t.3 As multas poderão ser cumulativas. e deverào ser pagas ao PODER CONCEDENTE cm ató

30 (trinta) dias contados da decisáo administrativa definitiva.

3l .4 O não pagamento de multa eventualmente aplicatla à CONCESSTONÁRIA' no prazo

estipulado neste CONTRATO, intporÍar;i na incidência automática de juros de urora 19ô ao

me-s

I I .5 Caso a CONCESSIONÁRIA não pague a multa imposta no prazo estabel

CONCEDENTE executará garantia de execuSo.

ODhR

Av. Prcs, Joâo Pessoa. 45-51, Centro. CIEP; 58175-000 - Mogeiro/PÍl
wrvw.mogeiro.pb.gov.br \

)

57

l



PREFEITURA MUNICIPÁL DE MOGEIRO
ESTADO DA PARAíBA

cApÍrut-o xr- DA sol,uÇÂo nE coxrt-t'ros

cLÁusuLA 32- MECAxIsMo DE sot,uÇÃo AMtcÁvuL uB coNFLITos

32.1 Os couÍlitos e as controvérsias decorrentes do presente CONTRATO, ou com ele

relacionados, poderâo ser amigavelmente dirimidos pelas PÂRTES, confornre art. 79, inciso II,

da Lei n" 8.666/93, ou caso pugnem expressalnente em cláusula própria, por rneio de

ptocedimento arbitral, scndo que as despesas oriundas da opção pela via aóitral serão de

responsabilidade da CONCIlSSIONÁRIA.

32.2 Em caso de conflito ou controvórsia resultantc dos direitos e obrigações contemplados neste

CONTRATO ou de sua execução, inclusive aquclcs relacionados à recomposição do equ.ilibrio

econômico-financeiro, o objeto do conflito ou controvérsia será comunicado, por escrito, ao

PODER CONCEDENTE ou à CONCESSIONÁRIA, conforme o oaso, para que as pARTES

possam, utilizando-se do princípio da boa-Íé e envidando os mclhores esforços para tal.

solucionar o conflito ou controvéruia existente.

32.3 A notificação dc que trata este item deverá ser enviada pcla PARTE inrcrcssada juuamente

com todas as suas alegaçõcs acerca do conflito ou contÍovérsia, devendo tambóm ser

acompanhada de uma sugestão para a solução do conflito ou controvérsia.

32.4 Após o recebirneuto tla notificação, a PARTE notificada terá um prazo tlc l0 (dez) dias

úteis, contados do recebimento da notihcação. para responder se concorda cora a solução

proposta. Caso não concorde com a solução proposta, a PARTE notificada, no mesmo prazo

acima estipulado, deverá apresentar à PARTE interessada os motivos pelos quais discorda da

solução apresentada, devendo, nessa hipótese, apresental uma solução alternativa para o caso.

32.5 Caso a PARTE notificada concordc corn a solução apresentada, as pARTES dar.ão por

encerrado o conÍlito ou controvérsia c tomârâo as medidas necessárias para implementar a

medida acordada.

32.6 No caso dc discordância da PARTE notificada, deverá ser rnarcada

PARTES, a fim de debater e solucionar o conflito ou a contr.ovérsia em ca

Av. Prcs. João Pessoa. 45-51. Centro. CEP: 58375{00 - Mogeiro/Pl}
wrvw.mogeiro.pb.gor,.hr
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32.7 Em quatquer das hipóteses. o conflito ou a controvérsia existente entre âs PARTES dcvcrá

ser solucionado no prazo de 30 (lrinta) dias, prorrogávcis dc comurn acordo entre as PARTES.

32.8 Ultrapassado o prazo fixado sem que seja dirimida a questão conflituosa ou controvórsia,

poderá ser instaurado procedínento de mediação ou dar-se-á inicio ao processo de albitragem,

na fbrma destc CONTRATO.

CLÁUSULÀ 33 - MEDTAÇÃO

33.1 Para a solução dc cvcntuais divcrgências dc natuÍcza tócnic4 accrca da intcrprctação ou

execuçâo do CONTRATO, inclusive aquelas relacionada-s à recomposição do equilibrio

econômicefinanceiro, poderá ser instauÍado procedimento de mediação para solução amigável,

conforme art. 174 do Código de Processo Civil, com atribuições relacionadas à solução

consensual de couflitos no ânrbito administrativo.

33.2 O procedimento de mediaçào será instaurado. a pÊdido de tluaisquer das PARTES, medlante

comunicação escrita endereçada à outra PARTE, deliÍritando o objeto da controvérsia e

indicando, dcsde logo, o seu repÍesentante no Comitê de Mediação.

33.3 No prazo máximo de l5 (quinze) dias a contar do recebinrento do pedido de instauração do

prooedimento dc mcdiação, a outÍa paÍte deverá indicar o seu representante no Comitê de

Mediação.

33.4 Os representantes das partes no Comitê de Mediação, escolherâo, de comum acordo' um

tercciro mcmbro.

33.5 Os membros do comitê de Mediação não poderão estâÍ enquadrados em situações de

impedimr-'r}to c suspeição de juiz previstas no aú. 173 Código de Processo civil, e deverão

proceder com imparcialidade, independência, competência e discriçào. aplicandoJhes. o que

couber, o disposto no Capítulo lll, da Lei Federal n'9.307/9ó, que trata da ârbitragem.

33.6 O Conritê de Mediação, oom base nâ fundâmenlação, documentos e estudos apresentados

pelas partes. âpresentará a proposta dc solução amigável. que não scrá vincul pârtes.

, sendoas quais poderào optar por submeter a conhovórsia aojuizo erbitral ou ao P

scmpre observados os princípios próprios da Aclministração Pública.

^v. 
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33.7 Caso seja aceita pelas PARTES. a solução amigável proposla pelo comitê de Mediação seú

incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

33.8 Se a pârte se Íecusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou nào indicar seu

Íepresentante no prazo máximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-á prejudicada a medição.

33.9 A mediação também será considerada preiudicada se a solução amigável não for apresentada

pelo comitê de Mediaçào, no prazo máximo de 60 (scssenta) dias a contar do pedido de

instauração tlo procedimento.

33.10 Prejudicado o procedimento de mediação, qualquer das partes poderá submeter a

controvérsia ao juízo arbitral ou ao Judiciário, contirrme o caso.

CLÁUSULA 34 _ ARBITRAGEM

34.1 As controvérsias deconentes do proEente CONTRATO que envolvam direitos patrimoniais

disponiveis. que não foram solucionados amigavclmcnic pclo proccdimcnto dc mcdiação, serão

definitivamente dirimidas por meio da arbitragcm, cm conformidade com o aÍ. §t" da lei n'

13.l2gll5 e fft. 30 do código de Processo civil, especialmente no que toca às segtintes

questões:

34. l.l Reconhecimento do direito e determinação do montante respectivo da recomposição

do equitibrio econômico-financeiro, em favor de qualquer das PARTES, em todas as

situações preüstas no CONTRATO:

34.1.2 Recoúecimento de hipóteses de inadirnplemento contratual por quaisquer das

PARTES;

34.1.3 Acionamento dos mecanismos de garantia previstos no CONTRÂTO:34.1.4 Valor

da inclenização no caso de extinção do CONTRATO; e

34.1.5 tnconÍbnnismo de quaisquer da"s PARTES com a clecisão do cornitê de Mcdiaçâo

ou dos COMITÊS DE GOVERNANÇA.

34.2 A submissão de qualquer questão à arbitragerl nào exonera as PAR ntual e

tempestivo cumprimento das «lisposiçôes do CONTIIATO, e dâs determi P()DIJR

(,

6l
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CoNCEDENTE que no seu âmbito sejam comunicadas e recebidas pela coNCESSIoNARIA

prcviamente à data de submissão dâ gucstão à arbitragcm, âté que uma decisão final seja obtida

relativamente à maÉria em causa.

34.3 De igual modo, não se permite qualquer interrupção do desenvolvimento das âtividades

OB.IETO da CONCESSÃo ADMINISTRATIVA, que deverá continuar nos mesmos termos em

vigor na data de submissão da questão, até que uma decisão final seja obtida relâtivamente à

matéria em causa.

34.4 As PARTES poderdo. de comum acordo. submetcr. ainda, à arbitrâgem outra§ colltrovérsias

relacionadas com a interpretação ou execução do CONTRATO, delimitando claramente o seu

objeto no compromisso arbitral.

34.5 A arbitragem será instaurada e administrada pela Cârnara de Aúitragent alocada na capital

do Estado de execução do oBJETO deste CONTRATO, conforme as regra.s de seu regulamento.

34.6 As PARTES poderâo escolher ôrgão ou cntidadc arbitral de distinto' desde que haja

concordância mútua.

34.7 As PARTES concordam que a CONCESSIONÁfuA arcará com os custos do procedimento

de contratação tla cârnara de arbitragem e d€ todo o procedimento até que seja proferida a

sentença arbitral, independcntcmcnte da PARTE que solicitar o início da arbitragern-

34.8 Após a sentença arbitral, se ela for inteiramcntc dcsÍàvorável ar-r PODER CONCEDENTE,

cstc dcverá rcembolsar a CONCESSIONÁI{IR pelas despcsas incorridas, porlendo fazêJo por

meio dc acréscimo tlo valor devido a tírulo de REMUNERAÇÃO.

34.9 Na hipótese de sucumbência parcial de ambas as PARTES, as despesas deconentes do

procedimcnto arbitral serão rateadas conforme indicado na scntença arbitral.

34.10 Cada uma das PARTES arcará com scus próprios custos referentes a honorários

advocaticios. !"
34.1 lA sentença arbitral poderá inclurr dispositivo sobre a alocação e razoabil

incorridos.

^v. 
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34.12 Sem prejuízo da ação de execução especítica prevista no art,7" da Lei Fc<lcral n" 9.307/96.

a PARTE qu€ recusar a assinatura do compromiss«r arbitral, após dcvidamcntc intimatla,

incorrcrá na multa no valor de R$ 0,01% sobre o valor do contrato, por dia de atraso, ató quc

cunrpra efetivamente a obrigação.

34.13A lnultâ Íicaú sujeita a reajuste periódico. na mesma data e pelo rnesmo indicc aplicávcl à

parcela variável que compõe a REMUNERAÇÃO da CONCESSIONÁRIA.

34.140 Tribunal Arbitral será compostô por 3 (três) menrbros titulares c 3 (trôs) suplentes,

cabendo a cada paÍe indical um titulaÍ e um suplente. O terceiro árbilro e scu suplente serão

escolhidos de comum acordo pelos dois titulares indicados pelas partes. devendo tcl cxpeliência

mínima <le 05 (cinco) anos e registro proÍissional no Brasil na especialidade objeto dc

controvórsia- A presidência do Tribunal Arbitral caberá ao terceiro árbitro.

34.15 Caso seja necessária a obtenção de meditlas coercitivas ou de urgência antes da

constituição do Tribunal Arbitral. ou mesmo durantc o procedimento amigável de soluçào de

divergências, as partes poderào requerê-las dirctamcrite ao Poder Judiciário-

34.16Será competente o t'oro da Comarca de Mogeiro. para dirirnir qualquer controvérsia não

sujeita à arbitragem nos Í.erÍnos do CONTRATO, assim como para apreciar as medidas judiciais

previstas no item anterior, ou a ação de execução especifica prevista no aÍ. 7" da Lei Federal n"

9.307t96.

34.l7As decisôes do painel de arbitragenr serão definitivas para o impassc e vincularâo as

PARTES.

CAPÍTULO xII _ trxTINÇÃo DA CoNcf,ssÃo ADMINISTRATIVA

cl,Áusul,À 35 - cAsos DE ExTrNÇÃo

35.1 A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA considerar-se-á extinra. ohservad.a-s as norÍnas

legais específicas do art. 35 da Lei n'8.987/95, quando ocorrer

35. t.l Término do prazo contratual;

35.1 .2 Encarnpação;

ü

ôl
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35.1.3 Caducidadel

35.1.4 Rescisão;

35.1.5 Anulação; e

35.1.6 Falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA'

l5-2 Extinta a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, retonrarn ao PODER CONCEDENTE todos

os BENS REVERSÍVTIS, direitos e privilégios vinculados à CONCESSÃO

ADMINISTRAT'IVA, incluintto aqueles transferidos à CONCESSIONÁRIA pelo PODER

CONCEDENTE, ou por ela adquiridos, no âmbito da C0NCESSÀ0 ADMINISTRATIVA'

35.3 Os bens scrão revertidos livres e tlesernbaraçados de quaisquer ônus ou encargos, devendo

estar em condições adequadas de conservação e funcionamento, paraPcrmitir a continuidade dos

serviços que eram objeto de coNCESSÂO, pelo prazo minimo adicional de 5 (cinco) anos.

35.4 Extinta â CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, haverá a imediatr assutçào dos serviços

pelo PODER CONCEDINTE, procedendo-se âos levantâmêntos, avaliações e liquidações

necessárias,bemcomoaocupaçãodâsinstalaçõeseautilização'peloPODERCONCEDENTE'

de todos os BENS REVERSíVBIS.

35.5 Extinto o CONTRÂTO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem prejuízr dc

outras medidas cabíveis, Poderá:

35.5.1 Ocupar, tempoÍariamente' bens nlóveis e imóveis e valer-se de pessoal empregado

na prestação dos serviços considcrados imprescindiveis à sua continuidade; e

35.5.2 Manter os contratos firmados pela coNCESSIONÁRIA com terceiros pclo prazo e

nas condições inicialmente ajustadas, respondendo os terceiros pclos prejuízos decorrentes

do não cumprimento das obrigações assutnidas.

35.6 Em qualquer hipótese de extinção do CONTRATO, o PODER CONC

direta ou indircta, c imediaamente, a operaçâo dâ CONCESSÃO'

âssufil1Í4.

7
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CLÁUSULA 36 _ ENCAMPAÇÃO

36.1 () PODER CONCEDENTE poderá, nos termos do ar1. 36 e 37 da lei n" 8.9117/95, durznte a

vigência 6o CONTRATO, promoveÍ a retomada da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, por

motivo de interesse público, mediante lei autorizativa especifica e após prévio pagamento, à

CONCESSIONÁRIA, de inrlenização das parcelas tlos investimentos vinculados a BENS

REVERSÍV}I|S, ainda não amortizados ou dcprcciados, que teúam sido realizados com o

objetivo de garantir a continuidade e atualidadc do serviço concedido.

36.2 0 valor indenizatório decorrente da encampaçào podeá ser obtido mediante a exeeuçào da

garântia deste CONTRATO, ua hipótcse dc inadimplcncia do PODER CONCEDENTE'

36.3 A indenização devida à CONCESSIONÁ1UA no caso de encampaçào poderá ser paga pelo

pODER CONCEDENTE diretamente aos financiadores da CONCESSIONÁRIA, implicando o

pagamento feito em quitação automática da obrigação quitada do PODER CONCEDENTE

perante a CONCESSIONÁRIA.

36.4 As multas, indenizaçôes e quaisquer outros valores devirlos pela CoNCESSIONÁRLA ao

PODER CONCEDENTE serão descontados da indenização prevista para o caso de encampação,

até o limire do saldo vincendo dos financiamentos conrraidos pela CONCESSIONÁRIA para

cumprir as obrigações de investimento previstas no CONTRATO.

36.5 O limite do dcsconto não desobriga a CONCESSIONÁRIa de efetuar os pagameDtos das

multas pertinentes e demais valores devidos ao P0DER CONCEDENTE, devcndo cste último

efetuar a cobrança utilizando-se dos meios previstos neste coNTRATO e na lcgislação vigente.

CLÁUSULA 37 _ CADUCIDÀDD

37.1 A inexecução totâl ou pâÍciâl do conlrato acarretará, a critéÍio tlo poder concedente, a

declaração de CADUCIDADE tla CONCESSÀO, nos scguinles casos. alem daqueles

enumerados pela Lei 8.987/95:

37.1.1 Os scrviços quc cstivcrcm scndo prestados de fbnna inadequada ou te, tendo

por basc as normas, criÉrios, indicadores e parânetros delinidos CON

e em seus ANEXOS:
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3"1.1.2 A CONCESSIONÁRIA que descumprir rsiteradamente as cláusulas cortratuais,

disposições legais ou regulamen&Lres concernentcs à CONCESSÃO

ADMiNISTRATIVA;

37. t.3 Será considerado descumprimento reiterado de cláusula contratual, sem prejuízo das

demais situações pÍevistas no CON'I'RA'|O, o nào cumprimento dos limites de produção

estipulados para um período de 5 (cinco) anos, consecutivos ou não.

37.1.4 Ocorrer desvio da CONCESSIONÁRA dc seu objeto social;

37.1.5 Houvsr alteragão do controle acionário da CONCESSIONÁRIA, senr a préüa e

expressa aprovação do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste

CONTRATO;

17.1.6 A, CONCESSIONÁR1A paralisar os serviços ou concorrer paÍa tanto, perder ou

comprometer as condições econômicas, financeiras, técnicas ou operacionais ncccssárias à

prestação adequada dos scn içosl

37.1.7 A CONCESSIONÁRIA não manter a integralidâde da garantia previsra, neste

CONTRATO;

37.1.8 A CONCESSfONÁRIA descumprir a obrigação de contratar.e manteÍ em plena

vigência as apólices de segrm. nos termos contrâtuais;

37.1.9 A CONCESSIONÁRIA não cumprir as petalidades impostas por infrações, nos

devidos prazos;

37.1 .l 0 A CONCESSIONÁRIA não âtender a intimação do PODER CONCI1DENTE, no

sentido de regularizar a prestação dos scrviços; e

37.1.11 A CONCESSIONÁRIA ser cofldenada em sentença hansitada cm julgado por

sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais.

37.2 A decreração da caducidade da CONCESSÂO ADMINISTRATIVA deverá eilida

da verificaçâo da inadimplência da CONCESSIONÁRIA cm processo

a,ssegurado o dircito à ampia defesa e ao contraditório.
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37.3 Não será instaurado processo administrativo de íradimplência antes de comunicados à

CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, os desouurprimentos contratuais, dandolhe um prazo

razoávcl não infcrior a 30 (trirúa) dias, para corrigir as falhas c transgrcssõcs apontadas c para o

enquadÍamento nos termos contÍâtuâis.

37.4 Instaurado o proccsso administrativo e comprovada a inadinrplência, a caducidade será

declarada por decreto, independentemente de indenizaçào prévia. calculada no decurso do

pÍocesso.

37.5 A decretação da caducidadc não acareláÍá, para o PODER CONCEDENTE, qualquer

espêcie de responsabilidade ern relação a ônus, encargos, obrigações ou compromissos com

terceiros assumidos pela CONCESSIONÁRIA, notadamente em rclação a obrigações de

natureza trabalhista, Íibutária e previdenciária.

37.6 Decrctada a caducidade, a indenização ret'erida nesta cláusula e devida pelo PODER

CONCEDENTB ficará linritada às parcelas dos invesümentos 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, descontados os valores

previstos contratualmente.

37.7 Do montante devrdo, serão descontados:

37.7.1 Os prejuizos causados pela CONCESSIONÁNA ao PODER CONCEDENTE e à

sociedade;

37 .7 .Z As multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA que não tenham sido pagas

até a data do pagamento; e

37-7.3 Quaisqucr valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a titulo dc coberrura de

seguros relacionados aos eventos on circunstâncias que ense.jararn a declaração de

caducidade.

37.8 A indenização devida à CONCESSIONÁRIA no caso de caducidarle, poderá pelo

PODER CONCEDENTE diretame nre aos financiadores tla CONCESSIONÁRI

Av. Pres. João Pessoa, 45-51 , C€ntro. CEP: 58375,000 Mogeiroi?B
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pagamento feito ern quitação ar,rtomática da obrigação quitada do PODtlR CONCEDENTE

perante a CONCESSIONÁRIA.

37.9 O PODER CONCEDENTE podcrá, no prazo máximo rle 12 (doze) meses a contar da

extinção do CONTRATO, prorrover nova licitação do serviço concedido, atribuindo à vencedora

o ônus do pagamento direta da indenização aos linanciadores da antiga CONCESSIONÁRIA.

CLÁUSUI,A 3s_ RESCTSÃo C0NTRÂTUAL

38.1 O CONTRATO poderá ser rescindido, na fonna da lei. por ação ju<licial, de iniciativa da

CONCESSIONÁRIA, no caso de descurrprimento das normas contÍatuais pelo PODER

CONCEDENTE.

38.2 Os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA não poderâo ser interrompidos ou

paralisados até o trânsito em julgado da sentença que decretar a rescisão do CONTRATO.

38.3 A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, no caso de rescisão judicial do CONTRATO

por culpa do PôDER CONCEDENTE, será equivalente à encampação, implicando tat

pagamento têito em quitâção auromáaica da obrigação quirada do PoDER CoNCEDENTE

perante a CONCESSIONÁRIA.

38.4 Este CONTRATO também poderá ser rescindido por consenso eltre as PARTES, que

decidirão a forma «lc compartilhamento dos gÍtstos e as despesas decorrentes da referida rescisão

contratual.

38.5 Quando do pedido de resoisão por parte da CONCESSIONÁRIA, cumpre ao PODER

CONCEDENTE:

38.5.1 Exigir uma motivaçào razoável para o pedido de rescisão;

38.5.2 Assurnir a cxccução da CONCESSÂO ADMINISTRATIVA, ou promover novo

certâme licitâtório e adjudicar um vencedor antes de resciudir à CONCESSÃO

ADMINISTRATIVA anterior;

Av. Ptes. João Pessoa.45-51, Centro, CEP: 58375-000 Mogeiro/PB
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38.5.3 As multas. indenizações e quaisquer outros valores devidos pela

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE serão descontâdos tla indenizaçâo

prcvista para o caso dc rcscisão, ató o limitc do saldo vinccndo dos financiamcntos

contraidos pela CONCESSIONÁRIA para curnprir as obrigações de investinlento previstas

no CONTRATO-

38.6 O limite do desconto concedido desobriga a CONCESSIONÁRIA de eietuâr os pagarnentos

das multas peÍinentes e demais valores devidos ao PODER CONCEDENTE, devendo este

último efetuar a cobrança utilizando-se dos meios previstos neste CONTRATO e na legislaçâo

vigente.

CLÁUSULA 39_ ANULAÇÃ()

39.1 O CONTRATO poderá ser anulado por decisão judicial, na hipótese de ocorrência dc

ilegalidade que caractcrizc vício insrurável, devendo constar a devida motivação, com indicação

dos fatos e fundamentos juridicos da decisão.

39.2 A indenização devida à CONCESSIONÁRIA. no caso de anulação do CONTRÀTO. será

calculada na forma da CLÁUSULA DE ENCAMPAÇÀO, podendo ser paga diretamente aos

financiadores da CONCESSIONÁRI e implicando tal pagàmento feito en quitação autornática

da obrigação qútada do PODER CONCEDENTE pelante a CONCESSIONÁRIA.

39.3 A indenização não será devida sc a CONCESSIONÁRlA tiver concorrido para a ilegalidade.

e nos casos em que a ilegalidade lhe for imputada dc forma exclusiva, não gerando para o PODIIR

CONCEDENTE a obrigaçào de indenizar. conforme an.49, da Lei n" 8.666/93 c Súmulas 473 e

346 do STF,

39.4 As multas, indenizações e quaisquer outros valores devitlos pela CONCESSION âo

PODER CONCEDENTE serào descontados da indeniz.ação prevista no item acima,

do saldo vincendo dos financiamentos contraídos pela CONCESSIONÁRIA para

obrigações de inveslimento previstas no CONTRATO

39.5 O limite do desconto conccdido não desobriga a CONCESSIONARIA d OS

pagamentos das multas pertinentes e demais valores deviclos ao PODF.R CONCEDENTE,

a

o lirn

c
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devendo cstc último cfetuar a cobrança utilizando-se dos meios pÍevistos neste CONTRATO e

na legislação vigente.

CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES TINAIS
CLÁUSULA 40 - C0NTAGEM DE PRAzos

40.1 Os prazos neste CONTRATO serão contados em dias corridos, salvo se estiver

expÍessamente feita referência a dias úteis.

40.2 Em todas as hipôteses, deve-se excluir o primeiro dia e se contal o último.

40.3 Só se iniciam e venccm os prazos em dias de expediente do PODER CONCEDENTE,

prorrogando-sc para o próximo dia útil nos casos em que a data de inicio ou vencimento cair em

dia que não há expediente.

CLÁUSULA 4I - HoRo

4 I . I Fica eleito o Íbro da COMARCA DE MOGEIRO, para dinmir quaisquer conrrovérsias

decorrcntcs da LICfTAÇÃO, da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA e dos temros e condições

do presente CONTRATO.

4l-2 E, por assim estarem de pleno acordo com as disposições e condiçõcs do presente

CONTRATO, as PARTES o assinam em 2 (duas) vias de iguat teor e foma na presença das

testemunhas, que também o assinam. para que se produzam seus legais ejurídicos efeitos-

seiro/PB , 20 de setembro dc 2022

PARTES

tRÀ
erto i\{unicipal
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LENILSON DE À\DRÂDE ALVES
Sec. de Industria, Com. e Infraestrutura

EIL AÇÃO SPE LTDA

TESTEMUNHAS:

MOGEIRO S

u

fim

Norne: €ü i"t, ,,l,prus>7.

CPFÀ4F:
,a//
t, )v 9i]. J6/- íc

RG 06tççÉ?-

Nome:

CPF

vrÇos
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GLOSSÁRIO

ADJUDICAÇÃO: Ato pelo qual a autoridâde competente do PODER CONCEDENTE conferint

ao LICITANTE vencedor o OBJETO, quando da realização da contratação.

ALAVANCAGEII|: Técnica utiliTáda para a multiplicação da rentabilidade por meio do

endividamento. compondo-se tanto de Capitat Próprio como de Capital de Terceiros

ANATEL: A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) foi a primeira agência

reguladora a ser instalada no Brasil, por meio da Lei Geral de 'felecomunicações Lei

9.4721t991.

ANEEL: A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia em regime especial

vinculada ao Ministério de Minas e Energia, foi oiada para regular o §etor elétrico brasileiro, por

nreio da Lei n'9.427/1996 e do Decreto n" 2.33511997.

ANEXOS: Os documentos que integratn o presente CONTRATO.

ATM: Termo utilizado para exprcssar bcns, valores, créditos, direitos e afin's que, num

determinado momento. formam o patrimônio de um pmjeto ou agente, sendo estes avaliados

pelos seus respectívos custos.

BENS REyERSÍITIS: Sao aqueles imprescindiveis à erecução da C6NCESSÃO, adquiridos

pela CONCESSIONÁRIA ao longo de todo o prazo destc COI-TRATO, os quais rcveícrão em

Íàvor do PODER CONCEDENTI,, após a extinção da CONCESSÀO ADMINISTRATIVA.

obsewado o arlimplemento do PODER CONCEDENTE no pagamento da remuneraçào devida à

CONCESSIONÁRIA.

CAPITAL DE TERCEIROS: Parcela de capital componente do percentual de alavancagem

inicial do projeto. São recursos extemos de financiarnento advindos de entidades terceilas, tais

como bancos e fundos de investimenlos.

Av. Pre§, João Psssoa. 45-51. Cenrro. (lEPi 58-175-000 - Mogoiro/PB
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CÀPITAL PRÓPIUO: Parcela de Capital cômponente do percentual de alavancagem inicial do

projeto. fazendo menção ao capital disponível advindo exclusivamente de sócios, acionistas,

investidores.

CONCESSÃO ADilIINISTRATIVA: Concessão na modalidade adnrinistrâtiva pâÍa â

realização do OBJETO, outorgada à CONCESSIONÁRIA pelo PRAZO previsto no

CONTRATO, conforme previsto no aÍ.2', §2', da Lei Federal n" 11.079/2004.

CONCESSIONÁR-IÁ: Sociedade de Propósito Hspecifico, constituida dc acordo e sob a-s leis

brasileiras, com o fim exclusivo de execuçào do OtsJtlTO do CONTRATO.

CONSÓRCIO: Crupo de pessoas juídicts que se uncm objctivando agregar capacitação

técnica, econômica e frnanceira parâ a participação na LICITAÇÃO.

CONTRÂTO: É o presente instrumento jurídico Íirmado entre as PÀRTES com o objetivo de

rcgular os rermos da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

DATA DE PLÍBLfCAÇÃO DO CONTRÂTO: Data que determina o início da vigêrrcia do

PRÁZO do CONTRATO, sendo que a sua publicação deve ocorrcr imcdiatamente após a sua

assinatura no Diário Oficial competente.

DEMONSTRATIVO DE RESULTAIX) I)O [,xERCiClO (DRE): Demonstração

contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formaçào do resultado liquido, devendo ter

alteraçõcs em um período, através do confionto das receitas, custos c resultados, levando-se em

consideração o princípio contábil do regirne de competência.

DtrPR-ECIAÇÃO DO FLUXO LUNIII{OSO: F. o pcrceDtual de redução do fluxo luminoso de

uma fonte de luz duraltt: o período de operação. Todas as lâmpadas aprcscntam um fator de

depreciação que irá afetar seu funcionamento durante sua vida útil.

DESPESAS DE CAPITAL: Despesas relacionadas com aquisição dc rnáquinas, equipanrentos.

realização de obras, aquisição de participações acionárias de cmpresas, aquisiçâo de imóveis e

concessões de ernpréstirnos pâra investimento.

D|ÁRIO OFICIAL Do N,tUNICÍptO (DOM): Ferramcnta tcgat para publi

govemo municipal.
I

2.
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ll,DlTAl,: E o instrumento convocatório que contém o conjunto de instruções, regÊs e condições

necessárias à orientaçâo para a seleção da CONCESSIONÁRIA apta a receber a CONCESSÃO

ADMINISTRATIVA dos sen iços OBJETO deste CONTRATO.

EFICIÊNCh LUMINOSA: É a relação entre o fluxo luminoso emitido e a energia elétrica

cunsurnida pcla fontc de luz. A unidadc de medida da eficiência luminosa e hn/W (lurnens por

Watt). Quanto maior a cficiôncia luminosa de uma fonte, menor será o consulno de energia.

FATOR DE UNIFORIIIDÀDE: ts a razão erltre a iluminância mínima e média de uma

deterntinada área. O rcsultado dessa razio é adimelsional e indica a qualidade da distribuição da

luminosidade na superticie analisada.

FI,UXO l,U&llNOSO: Representa uma potência emitida ou observada, ou. ainda. representâ a

energia emitida ou rcflctida em todas as direções. sob forma de luz. Em outras palavras, é a

quantidade de luz percebida que e produzitla por uur ponto de iluminação. A unidade de rnetlida

do fluxo luminoso é o l.únten (lm).

HOMOLOGAÇÀO: Ato pelo qual a âuroridade comperente, âpós verificar a regularidade dos

atos praticados. ratifica o resultado da LICITAÇÃO.

ILUMIN^ÇÃO PÚBLICA (IP): Serviço público quc rem como objetivo exclusivo prover de

claridade os logradouros públicos, dc forma pcriódica. contínua e eventual;

ILUMINÂNCIA: É o Íluxo lurninoso incidente numa superficie. po«le scr mcdido por um

aparelho chamado luximetro. A unidade de medida e o lux (lx).

ilOtCf DE REPRODIJÇÂO of COR (fnC): Representa a capacidade dc rcprodução da cor

dc um objeto diante de urna fonte dc luz. o IRC Íàz urna correspondência entre a cor real de um

objeto c a que ele apresenta diante da fonte dc luz. convcncionalmentc, o IRC ideal varia entre

0 e 100% de acordo com o tipo de fonte luminosa e sonr o ambiente analisado. euanto nrais alto

o IRC. mclhor é a íidelidade de cores.

iNotcps mcRoECoNôMICoS: Mcdiclas que indicarn

econômico cxistente no pais.

sagÍcgadas de ttrd<l 0 siste

1a
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INSTITUIÇÃO FINAIt{CEIRÂ: Aquela devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil

a funoionar e a realizar os respectivos atos exigidos por este Edital.

LICITAÇÃO: Procedimento público conduzido pelo PODER CONCEDENTE para selecionar.

dcntre as propostas apresentadas, a que melhor atenda ao interesse da administração Pública-

oorn base nos critórios previstos neste EDITAL.

LICITANTE: Pessoa jurídica, isoladamcnte ou reunida em CONSÓRCIO, devidamente

crcdcnciada para concorrer à LICITAÇÃO.

LUCRATMDADE: In<licador utrlizado para apontar os ganhos do empreendimento, conforme

o objeto cm licitação, justificando a sua própria existência Íinanceira.

L{IMINOTÉCNICA: É o estudo da aplicação e implantação dc iluminação artificial em

ambientes internos e sxternos.

MACROECONOMIA: Estudo econômico, em escala global, quc pcsquisa fenômenos

econômicos. sua distribuição e efeitos na esmltura institttcional.

OBRA: Qualquer ação, atividade, construção, feito, empreendimento, trabalho necessários à

execução do OBJETO.

PARCELÀ REMUNERATóRIA MENSAL (PRM): Consiste no valor devido à

CONCESSIONÁRIA, conforme o valor da proposla econômica vencedora- pela prestaçáo do

serviço OBJETO do CONTRÀTO.

PARCELA REMUNERATÓRJA MENSAL EFETIVA (PRME): CONSiStE ITO VAIOT

financeiro a ser recebido pela CONCESSIONÁRIA, tendo seu cálculo obtido pela relação entre

PÀRCELA REMU},IERATORIA MENSAL (PRM) C o FATO DE DESEMPENHO GERAL

(FDG).

PARTES: O PODER CONCI.DENTE e a CONCLSSIONARIA

PODER CONCEDENTE: Lnte lederado que dctirm a titularidade do serviço pú

11,r.
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