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PROCESSO SECULT Nº 000/2019  

 

 

 

OBJETO:  CONCESSÃO DE DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE BEM 

PÚBLICO, QUE TEM COMO OBJETO A GESTÃO, PLANEJAMENTO, 

IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO 

CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR, VISANDO REALIZAÇÃO 

DE FEIRAS, CONGRESSOS, SHOWS, SEMINÁRIOS, DENTRE 

OUTROS, ASSIM COMO EXPLORAÇÃO DE RECEITAS ACESSÓRIAS. 
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EDITAL 

CONCORRÊNCIA N.º      /2019 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1 O MUNICÍPIO DO SALVADOR, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E 

TURISMO, com sede na Rua Humberto de Campos, 251, Graça, CEP 40.150-130, Salvador/BA, 

Órgão licitante e com a aprovação do Conselho Gestor de Parcerias - CGP, instituído pela Lei no 

9.092 de 26 de julho de 2016, torna público, para conhecimento de quantos possam se 

interessar, que, na data, horário e local fixados neste Edital, a Comissão Setorial de Licitação – 

SECULT, designada pela Portaria n.º[x]/2018, publicada no DOM de , se acha aberta a 

Concorrência, do tipo MAIOR OFERTA de pagamento pela OUTORGA FIXA, com a finalidade de 

selecionar a PROPOSTA mais vantajosa, apresentada por empresa ou consórcio de empresas, 

para a celebração de contrato de CONCESSÃO DE DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO E USO DO 

BEM PÚBLICO, tendo por objeto a GESTÃO, PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR, VISANDO 

REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, SHOWS, SEMINÁRIOS, DENTRE OUTROS EVENTOS, 

ASSIM COMO EXPLORAÇÃO DE RECEITAS ACESSÓRIAS.  

1.2 Havendo qualquer disposição conflitante entre este Edital e seus ANEXOS, prevalecerá 

aquela que seja mais favorável ao PODER CONCEDENTE. 

 

2.  INFORMAÇÕES INICIAIS 

 

2.1 O certame destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a 

selecionar a proposta mais vantajosa, a qual será processada e julgada em estrita conformidade 

com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e demais princípios que lhes são correlatos. 

 

A LICITAÇÃO foi precedida de Consulta, realizada em __[x] ___, devidamente divulgada no 

Diário Oficial do Município e no site www.compras.salvador.ba.gov.br. 

 

3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

3.1 A presente LICITAÇÃO será regida pelas Leis Federais nº 8.987/95 e nº 8.666/93 e pela Lei 

Municipal nº 4484/92 e artigo 63 da Lei Municipal nº 8.421/2013 e demais normas que regem a 

matéria, observadas as regras do EDITAL e ANEXOS. 
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4. OBJETO 

 

4.1 O objeto desta licitação é a concessão onerosa de direito de uso e exploração de bem 

público que terá por objeto a GESTÃO, PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR, VISANDO 

REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, SHOWS, SEMINÁRIOS, DENTRE OUTROS EVENTOS, 

ASSIM COMO EXPLORAÇÃO DE RECEITAS ACESSÓRIAS. 

 

5. PUBLICIDADE, DATA, HORA E LOCAL DA LICITAÇÃO 

 

5.1 O EDITAL completo e todos elementos que o integram, pode ser obtido gratuitamente 

por meio da Internet, no site www.compras.salvado.ba.gov.br ou retirado na Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo - SECULT, situada na Rua Humberto Campos, 251, Graça, 

Salvador-BA, CEP 40.150-130, das 09h00min às 11h30min e das 14h00min às 17h00min, 

mediante apresentação de um DVD-R, virgem e gravável. 

 

5.2 O PODER CONCEDENTE não se responsabiliza pelo texto do Edital e de seus ANEXOS 

obtidos ou conhecidos de forma ou em local diverso do disposto no Item 5.1 deste Edital 

 

5.3 A obtenção do instrumento convocatório não constitui requisito para participação na 

LICITAÇÃO 

 

5.4 DATA E HORA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: [x] 

 

5.5 LOCAL: Auditório da Secretaria Municipal da Fazendo, sito à Rua das Vassouras, nº 01, 7º 

Andar, Centro-Salvador/BA 

6. MODALIDADE E TIPO DA LICITAÇÃO 

 

6.1 Esta licitação será na modalidade de Concorrência do tipo Maior oferta, conforme 

disposto no, art. 45, § 1º, IV e art. 15, II, da Lei Federal nº. 8.987/95, observados os termos 

deste EDITAL e dos seus ANEXOS, representada pelo maior valor oferecido constante na 

proposta de preço. 

 

7. DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – COSEL 

 

7.1  Caberá à COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO- COSEL, conduzir os trabalhos necessários à 
realização desta LICITAÇÃO. 
 
7.2 A COSEL pode, a seu critério, em qualquer momento da LICITAÇÃO, promover diligência, 
inclusive junto aos Licitantes, e mesmo após a interposição de recursos, destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução da LICITAÇÃO, nos termos art. 43, § 3º, da Lei Federal nº. 
8.666/93. 
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7.2.1 O não atendimento às solicitações decorrentes das diligências, nos prazos estabelecidos 
pela COSEL, implicará a desclassificação do Licitante. 

 

7.3.1 A COSEL comunicará às Licitantes a existência de erros ou omissões sanáveis relativas 
aos documentos de habilitação recebidos, devendo as Licitantes promover as adequadas 
diligências para sanar tais erros ou omissões, no prazo estabelecido pela Comissão. 
 
7.3.2 São sanáveis os erros ou omissões na documentação apresentada pelas Licitantes 
quando não modifiquem a informação apresentada e representem aspectos não essenciais 
relacionados aos requisitos estabelecidos ou às informações requeridas nesta LICITAÇÃO, a 
critério exclusivo da Comissão, cujo saneamento não altere a substância ou conteúdo da 
proposta das Licitantes e não afete a análise dos critérios mínimos de seleção. 
 
7.3.3 Em nenhum caso serão admitidas correções na proposta de preço das licitantes. 
 

7.3.4 O prazo estabelecido pela Comissão para Licitante sanear eventuais erros ou omissões 
não será superior a 5 (cinco) dias úteis contados a partir da comunicação de que trata o item 
7.3.2. 
 
7.3.5 A COSEL poderá, quando entender pertinente, prorrogar os prazos para a prática de atos 
previstos neste EDITAL. 
 

8.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

8.1 Poderão participar da LICITAÇÃO empresas brasileiras ou empresas estrangeiras 
devidamente autorizadas para funcionar no país, fundos de investimentos, entidades de 
previdência privada e instituições financeiras, isoladamente ou como membro de consórcio, 
desde que satisfaçam plenamente todos os termos e condições deste EDITAL. 

 
8.2 A participação na LICITAÇÃO implica a integral e incondicional aceitação de todos os 
termos e condições deste EDITAL. 
 

8.3 Não poderão participar do certame, isoladamente ou em consórcio: 
 

a) Pessoas físicas; 
 

b) Empresas e/ou outras entidades cujos dirigentes, gerentes, sócios ou controladores, 

responsáveis técnicos ou legais sejam dirigentes de órgão ou entidade contratante 

ou responsável pela LICITAÇÃO, que tenham sido declaradas inidôneas por ato do 

Poder Público, ou que estiverem impedidas de licitar ou contratar com a 

Administração Pública, direta ou indireta; 

 

c) Pessoa jurídica que tenha participação direta ou indireta na composição acionária de 

outros Licitantes; 

d) Empresas e/ou entidades impedidas de contratar com o Município de Salvador, nos 

termos do art. 12 da Lei Federal nº. 8.429/1992, ou do art. 38, II, da Lei Federal nº. 

12.259/2011. 
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8.4 Licitantes são responsáveis: 
 

8.4.1 Pelo exame de todas as instruções, condições, exigências, leis, decretos, normas, 
especificações e regulamentações aplicáveis à Concorrência e à concessão; 
 
8.4.2 Pela veracidade das informações prestadas de dos documentos apresentados, sob pena 
de sujeição às sanções previstas na legislação civil, administrativa e penal, sem prejuízo das 
demais penalidades contempladas no presente EDITAL; 

 

8.4.3 Por todos os custos relacionados com a preparação e apresentação de sua 
documentação e proposta e inclusive com os respectivos custos e despesas que incorrem para 
a realização de estudos, investigações, levantamentos, projetos e investimentos, relacionados à 
Concorrência ou ao processo de contratação, não se responsabilizando o Poder Concedente, 
em qualquer hipótese, por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na 
LICITAÇÃO ou resultados desta; e 

 

8.4.4 Pelo pleno conhecimento dos elementos constantes desde EDITAL, bem como de todas 
as condições gerais e peculiares do objeto a ser contratado, não podendo invocar nenhum 
desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito 
cumprimento do contrato. 

 

8.5 Os prazos estabelecidos em dias, neste EDITAL e seus ANEXOS, serão contados em dias   
corridos, salvo se expressamente feita referência a dias úteis, devendo-se excluir o primeiro dia 
e incluir-se o último. 
 

8.5.1 Salvo disposição em contrário, só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
do Poder Concedente, prorrogando-se o termo inicial e o final para o primeiro dia útil 
subsequente nos casos em que a data de início ou de vencimento do prazo coincidir com dia 
em que não houver expediente. 
 
8.5.2 Sem prejuízo das obrigações contratuais, as informações, estudos, pesquisas, 
investigações, levantamentos, projetos, planilhas e demais documentos ou dados relacionados 
à concessão e disponibilizados pelo poder Concedente têm caráter meramente referencial e 
não vinculante, cabendo aos interessados o exame de todas as instruções, condições, 
exigências, leis, decretos, normas, especificações e regulamentos aplicáveis à concessão. 
 

8.4  DOS CONSÓRCIOS 

 
8.6.1 Em se tratando de consórcio e observadas as demais exigências fixadas neste EDITAL, a 
participação dos consorciados deverá atender ao disposto no art. 33, da Lei Federal nº. 
8.666/93, bem como ao art. 19 da Lei Federal nº. 8.987/95, e suas alterações, ficando ainda 
condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: 
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a) Cada consorciado deverá atender individualmente às exigências relativas à habilitação 
jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e econômico-financeira, nos termos do EDITAL; 

 
b) Deverá ser apresentado, junto com os documentos de habilitação, correspondente 

Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, por instrumento público ou 
particular, subscrito pelos consorciados por meio de seus representes legais, com 
indicação do respectivo líder, ou cópia do correspondente ato constitutivo do consórcio, 
devidamente registrado, observado o disposto no art. 33, §1º da Lei Federal nº. 
8.666/93. 

 
c) Não será permitida a participação de um mesmo LICITANTE como consorciado em mais 

de um consórcio, ou como consorciado e individualmente em mais de uma proposta; 
 

d) Somente se admitirá a participação de sociedades controladas, controladoras ou sob 
controle comum de um mesmo licitante quando estiverem no mesmo consórcio; 

 
e) O limite será de até 3 (três) sociedades, consorciados; 

 
f) O vencedor deverá promover, quando se tratar de consórcio, antes da celebração do 

contrato, a constituição da SPE, nos termos do art. 20 da Lei Federal n. 8.987/95, e, 
conforme as regras previstas neste EDITAL, observando na composição de seu capital 
social, o estabelecido no contrato e mantendo participações idênticas àquelas 
constantes no termo de compromisso de constituição de consórcio, ou na cópia do 
correspondente ato constitutivo do consórcio, devidamente registrado, apresentado na 
LICITAÇÃO; 

 
g) Não serão admitidas a inclusão, a substituição, a retirada ou a exclusão dos 

consorciados até a data de publicação do contrato, a partir do que deverão ser 
observadas as regras de transferência da concessão e de transferência do controle da 
CONCESSIONÁRIA previstas no contrato; 

 
h) A desclassificação ou inabilitação de qualquer consorciado acarretará a desclassificação 

ou inabilitação automática do consórcio da presente LICITAÇÃO; 
 

i) As exigências de qualificação técnica deverão ser atendidas pelo consórcio, por 
intermédio de qualquer dos consorciados isoladamente ou pela soma das qualificações 
técnicas apresentadas pelos consorciados, observado o disposto neste EDITAL; 

 
j) Os integrantes do consórcio serão solidariamente responsáveis, perante o Poder 

Público, pelos atos praticados durante a LICITAÇÃO; 
 

k) A responsabilidade solidária dos consorciados cessará, para fins das obrigações 
assumidas em virtude da presente LICITAÇÃO, após a liberação, conforme item 22, da 
garantia de proposta constituída pelo consórcio ou por qualquer um dos consorciados. 

 

9. DA REPRESENTAÇÃO 
 

9.1 Cada licitante indicará representante(s) legal(is) ou procurador(es) que, na sessão de 



 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL 

 

CONC. Nº 000/2019-SECULT. PG.-7 
 

abertura dos envelopes e credenciamento, assim como nas demais sessões públicas, deverá(ão) 
apresentar documento de identidade com foto. Não há limitação ao número de representantes 
indicados pelos licitantes; 
 
9.1.1 Os consorciados devem indicar procuradores em conjunto, com poderes para 
representar todos os respectivos membros ou compromissados; 
 

9.1.2 Caso seja necessária a prática de algum ato anteriormente à sessão de abertura dos 
envelopes e credenciamento, os respectivos representantes indicados deverão estar munidos, 
além do documento de identidade com foto, do competente instrumento de procuração, no 
original ou ou cópia simples acompanhada do documento original, nos quais de verão constar 
os poderes específicos necessários à representação do licitante e à prática de atos pertinentes à 
LICITAÇÃO, assim como do ato constitutivo, estatuto, contrato social e/ou, se for o caso, de 
compromisso de constituição de consórcio que comprove os poderes suficientes para prática 
de tal ato; 
 

9.1.3 Os representantes de cada licitante poderão se apresentar para credenciamento 
perante a COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL no dia, local e horário designado para 
início da sessão pública de abertura dos envelopes, conforme disposto no Capítulo 10 – 
Abertura, Exame e Julgamento das Propostas; 
 

9.1.4 A ausência do credenciamento não constituirá motivo para inabilitação ou 
desclassificação do licitante, o qual não poderá, porém, consignar em ata suas observações, 
rubricar documentos nas sessões, nem praticar os demais atos pertinentes à LICITAÇÃO 
enquanto não tiver representante credenciado; 
 
9.1.5 A qualquer momento durante o processo licitatório, o licitante poderá substituir seu(s) 
representante(s) por meio de apresentação dos respectivos documentos solicitados para seu 
credenciamento; 
 
9.1.6 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um 
licitante nesta LICITAÇÃO. 
 

10. GARANTIA DA PROPOSTA 
 

10.1 É condição de participação neste certame a apresentação de garantia da proposta, nos 
termos do item 20 – Garantia de Proposta – Envelope 04, deste EDITAL.  
 
11. PUBLICIDADE E DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

11.1 O EDITAL completo e todos elementos que o integram, podem ser obtidos gratuitamente 
por meio da Internet, no site www.compras.salvador.ba.gov.br ou retirado na Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo - SECULT, situada na Rua Humberto Campos, 251, Graça, 
Salvador/BA, CEP 40.150-130, das 09h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, 
mediante apresentação de um DVD-R, virgem e gravável. 
 
11.2 A Secretaria não se responsabiliza por versões do Edital e ANEXOS obtidos ou conhecidos 
de forma e local diversos do disposto no item acima. 
11.3 A obtenção do instrumento convocatório não constitui requisito para participação na 
LICITAÇÃO. 
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12. ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL 

 
12.1 Quaisquer interessados que necessitem de esclarecimentos ou informações 
complementares a respeito da LICITAÇÃO, deverão solicitá-los até 5 (cinco) dias úteis anteriores 
da data fixada para a sessão pública de abertura do certame, enviando a solicitação por escrito 
ao presidente da COSEL mediante protocolo disponível na sede da SECULT, até as 17:OO horas, 
ou pelo e-mail ccsconcessao@salvador.ba.gov.br, identificando o tem ao qual se refere a 
solicitação de esclarecimento, utilizando o modelo do ANEXO XVII – Modelo de solicitação de 
esclarecimentos. 
 
12.2 Não serão respondidas questões que não digam respeito à presente LICITAÇÃO, ou que 
tenham sido formuladas de forma distinta da estabelecida no item 12.1. 
 
12.3 As respostas aos esclarecimentos solicitados conforme o item 12.1 serão apresentadas 
até 3 (três) dias uteis antes da data fixada para a sessão pública de abertura do certame e 
disponibilizadas a todos os interessados, por meio eletrônico, no site 
www.compras.salvador.ba.gov.br, sem identificação do autor da solicitação dos 
esclarecimentos. 
 
12.4 Dúvidas ou questões apresentadas após esse prazo serão conhecidas e respondidas a 
critério da Comissão. 
 
12.5 Todas as correspondências referentes ao EDITAL enviadas ao poder Concedente serão 
consideradas como entregues na data de seu recebimento pelo destinatário, mediante 
protocolo, ou no caso de correspondência eletrônica, mediante confirmação de recebimento 
enviada também por meio eletrônico. 
 

13. DA IMPUGNAÇÃO 

 
13.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, no todo ou em parte, este EDITAL, nos 
termos da lei e do disposto nesta Seção. 
 
13.2  Eventual impugnação deve ser protocolizada perante a COSEL em até 5 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para sessão pública de abertura de certame, devendo a comissão julgar e 
responder às eventuais impugnações em até 3 (três) dias úteis. 
 

13.3 Decairá do direito de impugnar os termos do presente EDITAL, na forma do artigo 41, § 
2º, da Lei Federal 8.666/93, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à 
data estabelecida para sessão pública de abertura do certame. 

 

13.4 As impugnações ao EDITAL deverão ser escritas e protocoladas em papel, devidamente 
rubricadas e assinadas pelo representante legal ou procurador, dirigidas ao Presidente da 
Comissão e entregues, dentro do prazo legal, na sede da Secretaria, entre 09h:00m e 11:30m e 
das 13h30m às 17h:00m. 

 

13.5 As questões decorrentes da execução deste EDITAL que não possam ser dirimidas 
administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Salvador/Bahia. 

mailto:ccsconcessao@salvador.b
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14. ALTERAÇÕES AO EDITAL  
 
14.1 O presente EDITAL poderá ser modificado até a data de entrega das propostas, nos 
termos do art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 
 
15. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

 
15.1 ENTREGA, FORMA E CONTEÚDO DOS ENVELOPES 

 
15.2 A documentação a ser apresentada pelos licitantes na presente LICITAÇÃO constará dos 
seguintes envelopes: 
 

a) ENVELOPE 01 – Credenciamento; 
b) ENVELOPE 02 – Proposta de Preço; 
c) ENVELOPE 03 – Documentos de Habilitação; e 

d) ENVELOPE 04 – Garantia da Proposta. 
 

15.3 Após a entrega dos envelopes, não caberá ao licitante desistir de sua proposta, sob pena 
de execução da garantia da proposta, salvo se por motivo justo decorrente de fato que não lhe 
seja imputável, superveniente e aceiro pela comissão. 
 
15.4 Os envelopes listados no item 15.2 deverão ser recebidos até a data de entrega das 
propostas, no endereço e dentro do horário indicado no Preâmbulo deste EDITAL, fechados, 
opacos, indevassáveis e contendo, em sua parte externa, conforme o caso, os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE 01 – CREDENCIMENTO 

CONCORRÊNCIA Nº      /2019 – SECULT 

DATA:      /   /            HORA:  

OBJETO: CONCESSÃO DE DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE BEM PÚBLICO, QUE 

TEM COMO OBJETO A GESTÃO, PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR, 

VISANDO REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, SHOWS, SEMINÁRIOS, DENTRE 

OUTROS, ASSIM COMO EXPLORAÇÃO DE RECEITAS ACESSÓRIAS. 

 

ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇO 

CONCORRÊNCIA Nº      /2019 – SECULT 

DATA:      /   /            HORA:  

OBJETO: CONCESSÃO DE DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE BEM PÚBLICO, QUE 

TEM COMO OBJETO A GESTÃO, PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR, VISANDO 

REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, SHOWS, SEMINÁRIOS, DENTRE OUTROS, 

ASSIM COMO EXPLORAÇÃO DE RECEITAS ACESSÓRIAS. 
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ENVELOPE 03 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº      /2019 – SECULT 

DATA:      /   /            HORA:  

OBJETO: CONCESSÃO DE DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE BEM PÚBLICO, QUE 

TEM COMO OBJETO A GESTÃO, PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR, VISANDO 

REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, SHOWS, SEMINÁRIOS, DENTRE OUTROS, 

ASSIM COMO EXPLORAÇÃO DE RECEITAS ACESSÓRIAS. 

 

ENVELOPE 04 – GARANTIA DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA Nº      /2019 – SECULT 

DATA:      /   /            HORA:  

OBJETO: CONCESSÃO DE DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE BEM PÚBLICO, QUE 

TEM COMO OBJETO A GESTÃO, PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR, VISANDO 

REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, SHOWS, SEMINÁRIOS, DENTRE OUTROS, 

ASSIM COMO EXPLORAÇÃO DE RECEITAS ACESSÓRIAS 

 

15.5 Não serão admitidos no interior dos Envelopes 01, 02, 03 e 04, ou de seus conteúdos, 
documentos ou arquivos de quaisquer espécies enviados por internet, fac-símile, telegrama ou 
por outro meio não previsto neste EDITAL, tampouco em endereço e prazo distintos do aqui 
especificados. 

 
15.6 A PROPOSTA DE PREÇO e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO sejam apresentados em 01 
(uma) via, encadernada com todas as páginas numeradas sequencialmente, inclusive as folhas 
de separação, catálogos, desenhos ou similares, se houver, independentemente de serem 
apresentados em mais de um volume, de forma que a numeração da última página do último 
volume reflita a quantidade total de páginas dentro de cada envelope, não sendo permitidas 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas não admitidas ou realizadas após a entrega dos 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ou da PROPOSTA DE PREÇO.  

 

15.7 As eventuais emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas constantes dos volumes 
apresentados deverão ser destacados e confirmados pelos LICITANTES na sessão de abertura da 
proposta, assim como poderão ensejar a desclassificação do LICITANTE quando dificultar por 
qualquer modo o julgamento objetivo das propostas ou violar os princípios da LICITAÇÃO, em 
especial a isonomia. 

 

15.8 O conteúdo dos Envelopes 02 e 03, independentemente da quantidade de volumes, trará 
01 (um) termo de abertura, 01 (um) índice e 01 (um) termo de encerramento próprio.  

 

15.9 Os documentos poderão ser apresentados em sua forma original, cópia autenticada em 
cartório, ou cópia simples acompanhada do documento original, sendo admitidas, quanto à 
GARANTIA DE PROPOSTA, apólices de seguro-garantia emitidas com autenticidade digital, 
conforme Circular n. 277/2004 da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, situação em 
que a COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL atestará a sua autenticidade bem como os 
demais documentos relativos à habilitação, caso seja necessário. 
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15.10 Os documentos emitidos pela internet prescindem de autenticação em cartório ou 
presencial, visto que a validação dos mesmos será efetuada nos sites emissores dos mesmos. 

 
15.11  Todas as páginas dos documentos da PROPOSTA DE PREÇO e dos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO deverão estar rubricadas por representantes dos LICITANTES, quando da sua 
abertura.  

 
15.12 Todos os documentos que constituem o EDITAL, as PROPOSTAS, o CONTRATO, os 
atestados, bem como todas as demais documentações a serem elaboradas e todas as 
correspondências e comunicações a serem trocadas, deverão ser apresentados em Língua 
Portuguesa, idioma oficial desta LICITAÇÃO. 

 
15.13 Ressalvadas as regras dos tratados celebrados pela República Federativa do Brasil, os 
documentos de origem estrangeira apresentados em outras línguas somente serão admitidos 
mediante a confirmação de autenticidade pela Representação Diplomática ou Consular do 
Brasil no país de origem do documento, e desde que devidamente traduzidos para o português 
por tradutor público juramentado. 

 
15.14 No caso de divergência entre o documento no idioma original e a sua tradução, 
prevalecerá o documento em Língua Portuguesa.  

 
15.15 Havendo divergência entre os valores numéricos e aqueles apresentados por extenso na 
documentação apresentada, prevalecerão os últimos.  

 
16.  DO CREDENCIAMENTO – ENVELOPE 01 

 
16.1 O Envelope 01 deverá conter: 
 

a) Cópia da Carteira de identidade ou outro documento oficial com foto do(s) 
representante(s) legal(is) e/ou procurador(es);  
 

b) Se for o caso, instrumento de mandato que comprove poderes específicos para praticar 
todos os atos referentes a esta LICITAÇÃO, tais como formular ofertas de preços, 
interpor e/ou desistir de recurso, acompanhado do(s) documento(s) que comprove(m) 
os poderes do(s) respectivo(s) outorgante(s), conforme o MODELO DE CARTA DE 
CREDENCIAMENTO E DE PROCURAÇÃO constante do ANEXO IX; 

 
I- Em se tratando de instrumento particular de mandato, ele deverá ser 
apresentado com firma reconhecida; 

 
II- Não serão aceitas procurações que apenas contenham poderes amplos, que não 
contemplem claramente a presente LICITAÇÃO ou que se refiram apenas a outras 
licitações ou tarefas; 
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c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e compromisso de constituição de 

CONSÓRCIO, ou cópia do correspondente ato constitutivo do CONSÓRCIO, devidamente 
registrado, se for o caso. 

 

17. PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE 02. 
 

17.1 O Envelope 02 deverá conter a PROPOSTA DE PREÇO.  
 

17.2 A PROPOSTA DE PREÇO deve ser dirigida à COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL e 
observar todos os requisitos formais, inclusive o modelo previsto no ANEXO XXI deste 
EDITAL, e ser assinada pelo representante legal/procurador do LICITANTE ou do 
CONSÓRCIO. 
 

17.3 Somente serão consideradas as PROPOSTAS DE PREÇOS que abranjam a totalidade do 
OBJETO, nos exatos termos deste EDITAL. 
 

17.4 Cada LICITANTE deverá apresentar apenas uma PROPOSTA DE PREÇO, sob pena de 
desclassificação. 
 

17.5 A PROPOSTA DE PREÇO deverá considerar, dentre outros: 
 

a) A projeção de demonstrativo de resultado, fluxo de caixa e balanço patrimonial, 
consolidando os valores de investimentos, fontes de receita, tributos, custos e 
despesas (incluindo, mas não se limitando às financeiras) necessários para a 
execução do OBJETO da CONCESSÃO e ao longo do prazo da Concessão 

 
b) Memória de cálculo, com todas as premissas que compõem os valores acima 

descrito. 
 

c) Os riscos a serem assumidos pela CONCESSIONÁRIA em virtude da execução do 
OBJETO da CONCESSÃO;  
 

d) O prazo da CONCESSÃO;  
 

e) Os BENS REVERSÍVEIS, nos termos das condições fixadas no CONTRATO. 
 

17.6 DA PROPOSTA DE PREÇO deve constar, conforme o ANEXO XXI – MODELO DE PROPOSTA 
DE PREÇO do EDITAL: 
 

a) A oferta do LICITANTE quanto à PARCELA FIXA DO VALOR PELA OUTORGA, 
observados os termos e condições previstos neste EDITAL;  
 

b) A sua validade de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias contados da DATA DE 
ENTREGA DAS PROPOSTAS, devendo ser mantidas, neste período, todas as 
condições nela contidas;  
 

c) Os dados do LICITANTE. 
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17.7 Os valores apresentados na PROPOSTA DE PREÇO terão como data base a DATA DE 

ENTREGA DAS PROPOSTAS.  
 
17.8 Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas no 

presente EDITAL, nem preços ou vantagens baseadas nas PROPOSTAS DE PREÇOS de 
quaisquer dos demais LICITANTES.  

 
17.9 A proposta, nos moldes do ANEXO XXV - Modelo de Análise de Viabilidade da Proposta de 

Preços, deve ser avalizada por Instituição/Entidade Financeira. 
 

18. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 03 

18.1 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
Para efeito da qualificação jurídica deverá ser apresentada pelo LICITANTE individual ou por 
cada CONSORCIADO ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, incluindo, se 
houver, as alterações realizadas desde a última consolidação, devidamente registrados na 
Junta Comercial ou órgão competente e, conforme o caso, os demais documentos 
dispostos neste subitem 

 
a) No caso de sociedades por ações e sociedades limitadas  

I - Os documentos, devidamente registrados, de eleição dos seus administradores;  
 

b) No caso de empresa individual  
II - O respectivo registro comercial;  

 
c) No caso de fundos  

 
I. Ato constitutivo com a última alteração arquivada perante o órgão competente;  
II. Prova de contratação de gestor, se houver, bem como de eleição do administrador 

em exercício; 
III. Comprovante de registro do fundo de investimento na Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM;  
IV. Regulamento em vigor do fundo de investimento;  
V. Comprovante de registro do regulamento do fundo de investimento perante o 

Registro de Títulos e Documentos competente;  
VI. Comprovação de que o fundo de investimento se encontra devidamente autorizado 

a participar da LICITAÇÃO e de que o seu administrador pode representá-lo em 
todos os atos e para todos os efeitos da LICITAÇÃO, assumindo, em nome do fundo 
de investimento, todas as obrigações e direitos que dela decorrerem; e  

VII. Comprovante de qualificação do administrador e, se houver, do gestor do fundo de 
investimento, perante a CVM.  

 
d) No caso de entidades abertas ou fechadas de previdência complementar  

 
I. Inscrição ou registro do ato constitutivo;  
II. Ata que elegeu a administração em exercício;  



 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL 

 

CONC. Nº 000/2019-SECULT. PG.-14 
 

 
III. Regulamento em vigor;  
IV. Comprovante de autorização expressa e específica quanto à constituição e 

funcionamento da entidade de previdência complementar, concedida pelo órgão 
fiscalizador competente;  

V. Declaração de que os planos e benefícios por administrados não se encontram sob 
liquidação ou intervenção da Secretaria de Previdência Complementar do 
Ministério da Previdência Social; 

 
e) No caso de instituições financeiras  

 
I. Comprovação da autorização de funcionamento como instituição financeira;  
II. Comprovação da homologação da eleição do seu administrador, emitida pelo 

Banco Central do Brasil; e  
III. Demais exigências aplicáveis a este tipo de instituição pela regulamentação 

pertinente.  
 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país  
 

I. Decreto de autorização ou equivalente, nos termos do art. 28, V, da Lei Federal 
nº 8.666/93;  

II. Ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
18.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

Para efeito da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, os seguintes documentos 
devem ser apresentados pelo LICITANTE individual ou por cada CONSORCIADO: 
 

a) Comprovação de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ;  
 

b) Comprovação de registro no Cadastro de Contribuintes municipal e/ou estadual, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do LICITANTE; 
 

c) Certidão negativa conjunta, emitida pela Receita Federal do Brasil -RFB e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, relativamente aos tributos 
administrados pela RFB e à Dívida Ativa da União administrada pela PGFN;  
 

d) Comprovação de regularidade junto à(s) Fazenda(s) Estadual, Municipal e/ou 
distrital da sede do LICITANTE, por meio de certidões emitidas quanto aos débitos 
inscritos em dívida ativa;  
 

e) Comprovação de situação regular perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS, por meio da Certidão Negativa de Débito – CND, ou por meio de Certidão 
Conjunta relativa aos tributos federais, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB 
nº 1.751/2014 e suas alterações;  
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f) Comprovação de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

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

g) Comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante à Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei Federal 
n.º 12.440/2011); 
 

18.2.1 Serão aceitas como comprovação de regularidade fiscal e trabalhista certidões negativas 
ou certidões positivas com efeito de negativas que noticiem, em seu corpo, que os 
débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.  
 

18.2.2 Os documentos e certidões apresentados devem se encontrar válidos na DATA DE 
ENTREGA DAS PROPOSTAS. 
 

18.2.3 Todos os documentos que não possuírem prazo de validade expresso reputar-se-ão com 
prazo de validade de 60 (sessenta dias) dias contados da data da sua respectiva 
expedição.  

 

18.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

18.3.1 Para efeito da qualificação técnica, as comprovações abaixo enumeradas devem ser 
satisfeitas por LICITANTE individual ou por pelo menos um dos CONSORCIADOS, 
ressalvado o item A abaixo, que deverá ser atendido por todos os LICITANTES e cada um 
dos CONSORCIADOS. 

 
a)  Quanto à regularidade junto ao conselho profissional competente  

I. Certidão de registro ou inscrição no respectivo Conselho profissional que fiscalize o 
exercício das atividades do LICITANTE e de seus responsáveis técnicos, ressalvando-se 
ao PODER CONCEDENTE a possibilidade de realizar diligência para verificar a 
inexigibilidade da referida certidão por parte do LICITANTE que não a apresentar, nos 
termos do item 7.2 deste EDITAL. 

 
b) Quanto à qualificação-técnico operacional relativa aos serviços 

I. atestado(s) de capacidade técnica ou declaração equivalente, emitido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em nome do LICITANTE, que comprove(m) ter ele 
experiência prévia, por duração mínima de 2 (dois) anos, em ADMINISTRAÇÃO DE 
ESPAÇOS DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES OU EVENTOS DE GRANDE PORTE, assim entendidos os 
que possuam, ÁREA ÚTIL mínima de 11.120 m² (onze mil, cento e vinte metros 
quadrados). 
 

c) Quanto à qualificação técnico-profissional relativa a serviços  
I. Comprovação da disponibilidade de EQUIPE DIRETIVA/GERENCIAL mínima de 3 (três) 
colaboradores formada por profissionais que tenham executado serviços  de 
administração de espaços de feiras, exposições ou eventos de grande porte 
equivalentes ao CCS, por duração mínima de 2 (dois) anos,  experiências essas a serem 
comprovadas por meio de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou 
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privado ou por outros meios documentais; 
 

18.3.2 A conformidade dos atestados, caso necessário, poderá ser confirmada por meio de 
diligência da COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL destinada a averiguar a 
qualificação técnica do LICITANTE ou CONSORCIADO, nos termos deste EDITAL, sendo 
que o não atendimento dos requisitos editalícios implicará a inabilitação do LICITANTE, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis em virtude de falsidade das informações 
prestadas. 

 
18.3.3 Quando se tratar de CONSÓRCIO, admitir-se-á, para efeito de qualificação técnica, o 

somatório dos quantitativos de cada consorciado; 
 
18.3.4 Somente serão aceitos atestados em que o LICITANTE individual ou membro de 

CONSÓRCIO figure em uma das seguintes formas de participação no empreendimento 
atestado: 

 

a) como responsável direto pela execução do empreendimento, seja na condição de 
investidor individual, seja na condição de consorciado, hipótese na qual será 
considerado, para fim de verificação, somente o percentual de participação do 
responsável no consórcio, 
 

b) como responsável direto pela ADMINISTRAÇÃO DO ESPAÇO DE FEIRAS, 
EXPOSIÇÕES OU EVENTOS, individualmente ou como membro de consórcio, 
hipótese na qual será considerado, para fim de verificação, somente o percentual 
de participação do responsável no consórcio. 

 

18.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

18.4.1 Para efeito da qualificação econômico-financeira, os seguintes documentos devem ser 
apresentados pelo LICITANTE individual ou por cada CONSORCIADO. 

 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais 
de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios. O licitante apresentará, conforme o caso, 
publicação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram 
transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de 
Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial. 
 

b) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de 
Balanço, na forma da Lei Federal nº 6.404/1976, cópias da publicação de: 
 

I. balanço patrimonial;  
II. demonstração do resultado do exercício;   
III. demonstração das origens e aplicações de recursos;   
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IV. demonstração das mutações do Patrimônio Líquido;   
V. notas explicativas do balanço.  

 
c) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 
da sede do licitante. 
 
d) Para efeito da qualificação econômico-financeira, os LICITANTES também 
deverão apresentar Patrimônio Líquido, mínimo de R$ 17.000.000 (dezessete 
milhões) de reais, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO, quando 
for LICITANTE individual e, quando for CONSÓRCIO, acrescenta-se 30%. 

 
I- Para comprovação dos valores de patrimônio líquido, serão consideradas as 

demonstrações financeiras do último exercício, já exigíveis do LICITANTE ou 
do conjunto de CONSORCIADOS, na forma da lei, vedada sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios. 

 
II- No caso de CONSÓRCIO, o patrimônio líquido mínimo exigido deverá ser 

atendido pela soma dos patrimônios líquidos dos respectivos 
CONSORCIADOS, ponderados segundo a sua porcentagem de participação 
correspondente na futura SPE, conforme disposto no compromisso de 
constituição de CONSÓRCIO ou no ato constitutivo do CONSÓRCIO, 
devidamente registrado. 

 
III- Na hipótese de participação de CONSÓRCIO formado por entidades do 

mesmo grupo econômico, não será admitido o cômputo do patrimônio 
líquido apresentado por uma entidade para fins de comprovação do 
patrimônio líquido de outra(s).  

 
18.4.2 Somente serão habilitadas as licitantes que apresentarem, no Balanço Patrimonial, 
comprovação da boa situação financeira da empresa, acompanhados da demonstração do 
Índice de Liquidez Geral, Índice de Liquidez Corrente iguais ou superiores 1,00 (um) e do Grau 
de Endividamento Geral igual ou inferior a 0,50, obtidos de acordo com as fórmulas a seguir 
discriminadas. 
 
18.4.3 Em se tratando de consórcio, cada consorciado deverá apresentar e atender 
individualmente os índices constantes do item 18.4.2. 
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18.4.4 O Índice de Liquidez Corrente (ILC) é o resultado da divisão do Ativo Circulante (AC) pelo 
Passivo Circulante (PC). O Índice de Liquidez Geral (ILG) é o resultado da divisão da soma do 
Ativo Circulante (AC) com o Realizável a Longo Prazo (RLP) dividido pela soma do Passivo 
Circulante (PC) com o Passivo não Circulante (PNC). O Índice de Endividamento Geral (IEG) é o 
resultado da divisão da soma do Passivo Circulante (PC) com o Passivo Não Circulante (PNC) 
dividido pelo Ativo Total (AT), como se demonstra nas fórmulas abaixo: 
 

 

Formula 01 

 

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ≥ 1,00 

ILC = AC 

PC 

Sendo: 

ILC = Índice de Liquidez Corrente 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

 

 

Formula 02 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL  ≥ 1,00 

ILG = AC + RLP 

PC + PNC 

Sendo: 

 

ILG = Índice de Liquidez Geral 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

PNC = Passivo não Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

 

 

Formula 03 

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL ≤ 0,50 

IEG = PC + PNC 

AT 

Sendo: 

IEG = Índice de Endividamento Geral 

PC = Passivo Circulante 

PNC = Passivo não Circulante 

AT = Ativo Total 
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18.4.5 Quando exigível, deverá ser apresentada prova da publicação das demonstrações e da 
Ata de Aprovação das mesmas, devidamente arquivadas na Junta Comercial competente;  

 

18.4.6 Os desobrigados de publicar demonstrações financeiras deverão apresentar cópias 
legíveis das páginas do Livro Diário no qual os mesmos foram transcritos, devidamente 
assinados pelo contador responsável e por seus sócios, bem como dos termos de abertura e 
encerramento do Livro Diário, registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas. 

 

18.5  DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR  

 

18.5.1 Conforme o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, deverá ser apresentada 

declaração quanto ao trabalho do menor, conforme modelo constante do ANEXO XIII deste 

Instrumento.  

 
19. OUTROS DOCUMENTOS 

 
19.1 O LICITANTE deverá ainda apresentar DECLARAÇÃO, conforme MODELO DE CARTA  
PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO contido no ANEXO XX 
devidamente assinada (no caso de CONSÓRCIO, poderá ser firmada apenas pela empresa líder), 
contendo: 

 
a) Apresentação do LICITANTE; 
 
b) Compromisso de integralização de capital social mínimo da SPE, nos termos do 
CONTRATO; 
 
c) Compromisso de adoção, pela SPE, a ser estruturada sob a forma de sociedade por 
ações, de padrões adequados de governança corporativa e de contabilidade, e de 
elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira (Lei Federal nº 6.404/76 e 
alterações posteriores) e nas Normas Internacionais de Contabilidade;  
 
d) Compromisso de que a empresa adotará mecanismos e procedimentos internos de 
integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de 
códigos de ética e de conduta, nos termos do ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO; 
 
e) Declaração quanto à inexistência de fato impeditivo em participar da LICITAÇÃO, 
conforme modelo do ANEXO VIII – Declaração de inexistência de fato superveniente. 
 

No caso de CONSÓRCIO, deverá ser apresentado o correspondente termo de compromisso de 
constituição de CONSÓRCIO, ou cópia do ato constitutivo do CONSÓRCIO, devidamente 
registrado, firmado de acordo com as leis brasileiras, subscrito pelos CONSORCIADOS, contendo 
os seguintes itens:  
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a) Denominação do CONSÓRCIO; 
 

b) Composição do CONSÓRCIO, indicando o percentual de participação de cada 
CONSORCIADO no capital da futura SPE, observadas as condições do presente 
EDITAL; 
 

c) Objetivo do CONSÓRCIO, que deverá ser compatível com esta LICITAÇÃO e com o 
OBJETO do CONTRATO; 
 

d) Indicação do líder do CONSÓRCIO, que deverá ter representante legal com domicílio 
no Brasil, e a quem se reconhecerão poderes expressos para representar o 
CONSÓRCIO na LICITAÇÃO, podendo receber e dar quitação, responder 
administrativa e judicialmente, concordar com condições, transigir, compromissar-
se e praticar outros atos necessários à participação do CONSÓRCIO nesta 
LICITAÇÃO, até a DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO; e 

 
e) Declaração expressa de todos os participantes do CONSÓRCIO, vigente a partir da 

DATA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, de aceitação de responsabilidade 
solidária, nos termos do art. 33 da Lei Federal nº 8.666/93, no tocante ao OBJETO 
desta LICITAÇÃO, cobrindo integralmente todas as obrigações assumidas na 
proposta apresentada, sendo que tal responsabilidade solidária somente cessará 
após a DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO.  

 

20. GARANTIA DE PROPOSTA – ENVELOPE 04 

 

20.1 Os LICITANTES deverão apresentar GARANTIA DE PROPOSTA no valor de R$ 3.400.000 

(três milhões e quatrocentos mil reais), equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado 

para a contratação, para fins de participação na LICITAÇÃO. 

 

20.2 O comprovante de constituição da referida garantia deverá compor o Envelope 04.  

 

20.3 A GARANTIA DE PROPOSTA ofertada não poderá conter ressalvas ou condições que 

possam suscitar dúvidas quanto à sua exequibilidade.  

 

20.4 Os LICITANTES que não apresentarem a GARANTIA DE PROPOSTA nas condições 

estabelecidas neste EDITAL serão inabilitados e estarão impedidos de prosseguir na LICITAÇÃO. 

 

20.5 Para os LICITANTES organizados em CONSÓRCIO, a GARANTIA DE PROPOSTA deverá ser 

apresentada pela empresa LÍDER. 

 

20.6 A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL analisará a regularidade e efetividade das 

GARANTIAS DE PROPOSTAS apresentadas, observado o disposto neste EDITAL.  
 

20.7 O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pelos LICITANTES 

decorrentes de sua participação na LICITAÇÃO dará causa à execução da GARANTIA DE 

PROPOSTA, mediante notificação prévia do LICITANTE, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas no EDITAL ou na legislação aplicável. 
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20.8 A GARANTIA DE PROPOSTA também responderá pelas multas, penalidades e indenizações 

devidas pelo LICITANTE ao PODER CONCEDENTE durante a LICITAÇÃO, inclusive no caso de recusa de 

celebração do CONTRATO pelo ADJUDICATÁRIO, não sendo excluída, em qualquer caso, a sua 

responsabilidade e obrigação de ressarcir eventuais perdas e danos que não sejam suportadas pela 

GARANTIA DE PROPOSTA.  

 

20.9 A GARANTIA DE PROPOSTA poderá ser apresentada mediante as seguintes modalidades: 

 
a) Caução em dinheiro, em moeda nacional (Reais); 

b) A Garantia da Proposta em caução em dinheiro deverá ser realizada através de 
recolhimento junto a Secretaria da Fazenda do Município; 

c) Títulos da dívida pública federal, não gravados com cláusulas de inalienabilidade e 
impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente;  

d) Seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora nacional ou estrangeira 
autorizada a funcionar no Brasil, com a apresentação da respectiva certidão vigente 
de regularidade da SUSEP, conforme o ANEXO XIX – Termos e Condições Mínimas de 
Seguro Garantia; ou 

e) Fiança bancária, fornecida por instituição financeira nacional ou estrangeira 
autorizada a funcionar no Brasil, com classificação de força financeira em escala 
nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "A(bra)", conforme divulgado pelas 
agências de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em favor do PODER 
CONCEDENTE, nos termos do ANEXO XVIII – Modelo de Carta de Fiança Bancária. 

20.10 A GARANTIA DE PROPOSTA somente serão aceitas com prazo de validade não inferior a 180 

(cento e oitenta) dias a partir da DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, observado o disposto no item [x]. 

 

20.11 No caso de caução em dinheiro, esta ficará retida, no máximo, pelo prazo acima mencionado. 

 

21. RENOVAÇÃO DA GARANTIA 

 

21.1 Caberá ao LICITANTE promover a renovação tempestiva da sua GARANTIA DA 
PROPOSTA, antes da sua expiração, caso seja necessário, devendo comunicar tal expediente à 
Comissão Setorial de Licitação - COSEL. 
 

21.2 Nos casos em que a validade da GARANTIA DE PROPOSTA expirar antes da publicação 
do CONTRATO, a manutenção das condições de habilitação do LICITANTE ficará condicionada a 
regular renovação da respectiva GARANTIA DE PROPOSTA ou a sua substituição por uma das 
demais modalidades previstas no presente EDITAL, às suas próprias expensas. 
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22. LIBERAÇÃO DA GARANTIA 

 
22.1 A GARANTIA DE PROPOSTA dos LICITANTES serão liberadas em até 15 (quinze) dias após 
a data da publicação: 
 

a) do CONTRATO, em se tratando do LICITANTE vencedor do certame;  
 
b) da ADJUDICAÇÃO do objeto da LICITAÇÃO, em se tratando dos demais LICITANTES; 
ou  
 
c) da revogação ou anulação da LICITAÇÃO, para todos os LICITANTES. 

 

23. CAUÇÃO EM DINHEIRO 

 
23.1 A Caução em dinheiro deverá ser feita em moeda nacional (reais) mediante depósito na 

conta corrente indicada abaixo, consistindo o comprovante de depósito na prova de sua 
realização: 
 
TITULARIDADE: Prefeitura Municipal do Salvador 
CNPJ nº 13.927.801/0001-49 

Banco do Brasil 
Agencia nº 3832-6 

C/C nº 930.593-9 

 
24. CAUÇÃO EM TÍTULOS DA DÍVIDA PUBLICA FEDERAL 

 
24.1 Para GARANTIA DE PROPOSTA apresentada na modalidade em títulos da dívida pública 
federal, serão admitidos os seguintes títulos: 
 

a) Tesouro Prefixado; 
b) Tesouro Selic; 
c) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais; 
d) Tesouro IPCA; 
e) Tesouro IGPM + com Juros Semestrais; e 

f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais. 
 

25. SEGURO GARANTIA E FIANÇA BANCÁRIA 
 

25.1 A GARANTIA DE PROPOSTA apresentada nas modalidades seguro-garantia e fiança 
bancária deverá ser apresentada com o seu valor expresso em reais, contendo a assinatura dos 
administradores da entidade emitente, com a comprovação dos respectivos poderes de 
representação.  
 

25.2 A GARANTIA DE PROPOSTA apresentada na modalidade seguro-garantia deverá seguir o 
disposto no modelo do ANEXO XIX deste Edital. 
 

25.3 No caso de GARANTIA DE PROPOSTA prestada mediante dois ou mais seguros-garantia, 
as apólices deverão registrar expressamente a sua complementariedade. 
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25.4 A GARANTIA DE PROPOSTA apresentada na modalidade fiança bancária deve seguir o 
modelo do ANEXO XIX deste Edital. 
 

26. COMPLEMENTAÇÕES E CORREÇÕES 

 
26.1 As complementações de insuficiências ou as correções de caráter formal necessárias ao 

saneamento de falhas caracterizadas como falhas formais no curso do procedimento serão 
admitidas.  

 
26.2 Considera-se falha ou defeito formal, para fins do presente Edital, aquele que: 
 

a) Não desnature o objeto do documento apresentado; 
b) Permita aferir, com a devida segurança, a informação constante do documento;  
c) Não implique a apresentação de documento que deveria constar originalmente da 
documentação apresentada pelo LICITANTE, nem se refira a fato existente apenas após a 
DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS. 

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

ser definido pela COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL conforme as circunstâncias do 
caso concreto e a necessidade de celeridade da LICITAÇÃO, para a apresentação de 
informações ou a complementação, pelo LICITANTE, de insuficiências ou de correções de 
caráter formal. 

 

27. ABERTURA, EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
27.1 A abertura dos Envelopes e o início da análise da documentação apresentada pelos 
LICITANTES ocorrerá em sessão pública, que poderá ser assistida por quaisquer pessoas, 
admitida, porém, a manifestação apenas dos representantes credenciados dos LICITANTES. 
 
27.2 Na DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, a partir das [x] horas, na SEDE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, a COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL instalará a 
sessão pública para a abertura dos Envelopes 01, 02, 03 e 04, obedecendo à seguinte ordem de 
trabalho: 
 

a) Abertura dos Envelopes 01, CREDENCIAMENTO dos representantes de cada LICITANTE; 
 
b) Rubrica, dos membros da COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL e pelos 
representantes credenciados dos LICITANTES presentes ao certame, dos Envelopes 03 – 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentados, ainda lacrados, e que ficarão sob a 
responsabilidade da COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO- COSEL;  
 
c) Abertura conjunta dos Envelopes 02 e 04 de cada um dos LICITANTES e rubrica pelos 
membros da COMISSÃO e pelos representantes credenciados de cada um dos LICITANTES 
presentes que desejarem; 
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d) Abertura do Envelope 03 do LICITANTE classificado em primeiro lugar na etapa 
anterior e rubrica por pelo menos dois dos membros da COMISSÃO e pelos 
representantes credenciados dos LICITANTES que desejarem, cuja análise poderá será 
feita no mesmo dia ou em dia posterior, a critério da COMISSÃO. 

 

27.3 Para fins da avaliação dos documentos constantes dos ENVELOPES abertos, a COMISSÃO 
SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL poderá, a seu critério e a qualquer tempo, propor o 
encerramento da sessão respectiva.  
 
27.4 Em qualquer caso, o resultado da análise deve ser divulgado mediante publicação no 
Diário Oficial do Município de Salvador. 
 

28. ABERTURA E ANÁLISE DOS ENVELOPES 02 – PROPOSTA DE PREÇO E ENVELOPE 04 – 
GARANTIA DE PROPOSTA 

 
28.1 Para a fase de abertura e análise da PROPOSTA DE PREÇO será imprescindível que os 
LICITANTES tenham apresentado GARANTIA DE PROPOSTA válida. 
 
28.1.1 A PROPOSTA DE PREÇO deverá ser válida por 180 (cento e oitenta) dias, contados do 
último dia do PERÍODO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, mantidas todas as suas 
condições durante esse período. 
 
28.2 A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL analisará os documentos relacionados e 
decidirá sobre as PROPOSTAS DE PREÇOS com a respectiva ordem de classificação de imediato, 
na mesma sessão, ou a suspenderá, divulgando o resultado por meio de publicação no Diário 
Oficial do Município de Salvador.  

28.3 A COMISSÃO divulgará a classificação final dos LICITANTES, iniciada com o LICITANTE 
que tenha ofertado maior valor pela PARCELA FIXA DO VALOR PELA OUTORGA e, a partir daí, 
em ordem decrescente. 
 
28.4 Para fins de avaliação da PROPOSTA DE PREÇO dos LICITANTES, o valor mínimo da 
PARCELA FIXA DO VALOR PELA OUTORGA a ser considerado é de R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões) reais, sendo classificado em primeiro lugar o LICITANTE que, atendendo a todos os 
requisitos correspondentes, oferecer o maior valor. 
 
28.5 Havendo necessidade, a COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL poderá, a seu 
exclusivo critério, promover diligências ou solicitar esclarecimentos sobre as informações e 
dados trazidos pelos LICITANTES nas PROPOSTAS COMERCIAIS, conforme o disposto no item 7.2 
deste EDITAL, inclusive para confirmar, se for o caso, a sua exequibilidade, ocasião em que 
poderá ser solicitada a apresentação das composições e respectivas justificativas técnicas que 
comprovem que as premissas, insumos, custos, despesas e demais elementos utilizados na 
composição dos valores apresentados, verificando se são compatíveis com a execução do 
OBJETO do CONTRATO e com os parâmetros deste EDITAL.  
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28.6 Será desclassificado o LICITANTE: 
 

a) Que não apresentar os documentos exigidos para o Envelope 02 de acordo com as 
formas, as diretrizes, as exigências e as condições estabelecidas neste EDITAL e em 
seus ANEXOS;  
 

b) Cujos documentos não estiverem assinados por pessoa habilitada para tanto;  
 

c) Cuja PROPOSTA DE PREÇO não estiver totalmente expressa em reais (R$);  
 

d) Cujo VALOR MÍNIMO ofertado pela PARCELA FIXA DO VALOR PELA OUTORGA 
indicado na PROPOSTA DE PREÇO for inferior ao exigido;  
 

e) Cuja PROPOSTA DE PREÇO apresentar preço ou vantagem baseada nas PROPOSTAS 
COMERCIAIS dos demais LICITANTES; e  
 

f) Cujas PROPOSTAS apresentaram emendas, ressalvas ou vícios, ou que omitirem 
quaisquer itens exigidos neste EDITAL ou na legislação pertinente. 

 
28.7 Da decisão da COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL relativamente ao julgamento 
das PROPOSTAS COMERCIAIS caberá recurso, nos termos item 30.1 “b” deste Edital. 
 
28.8 Havendo a renúncia expressa dos LICITANTES ao direito de recorrer, ou decorrido o 
prazo para a interposição de eventuais recursos sem manifestação, ou, ainda, julgados os 
recursos porventura interpostos, a COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL dará 
seguimento à abertura do Envelope 03 do LICITANTE classificado em primeiro lugar, 
designando, se for o caso, nova data de sessão pública para essa finalidade. 
 
28.9 Da(s) sessão(ões) realizada(s) será(ão) lavrada(s) ata(s) circunstanciada(s), registrando-
se todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, a qual será ao final assinada pela 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL e pelos representantes credenciados dos 
LICITANTES presentes. 
 

29. DA ABERTURA E ANÁLISE DO ENVELOPE 03 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
29.1 Aberto o Envelope 03, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão rubricados por pelo 
menos dois dos membros da COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL e pelos 
representantes credenciados dos LICITANTES. 
 
29.2 A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL analisará os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO e divulgará, se necessário em data posterior, por meio de publicação no Diário 
Oficial do Município de Salvador, o resultado da análise, com as razões que fundamentarem a 
sua decisão.  
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29.3 Havendo necessidade, a COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL poderá, a seu 
exclusivo critério, promover diligências ou solicitar esclarecimentos sobre as informações e 
dados trazidos pelos LICITANTES nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, inclusive em sessão 
pública, conforme o disposto no item 7.2 deste EDITAL, inclusive para confirmar, se for o caso, a 
veracidade dos documentos e/ou atestados apresentados.  
 
29.4 Somente será habilitado o LICITANTE que satisfizer, integralmente e sem ressalvas, o 
disposto sobre os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e as demais exigências fixadas neste EDITAL.  

 

29.5 A inabilitação de qualquer CONSORCIADO ensejará a inabilitação de todo o CONSÓRCIO.  
 

29.6 Da decisão da COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL relativamente à análise dos 
documentos de habilitação caberá recurso, nos termos do Capítulo 11 – RECURSOS.  

 

29.7 Da(s) sessão(ões) realizada(s) será(ão) lavrada(s) ata(s) circunstanciada(s), registrando-
se todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, a qual será ao final assinada pela 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL e pelos representantes credenciados dos 
LICITANTES presentes.  

 

29.8 A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL deverá manter a guarda dos demais 
Envelopes apresentados pelos LICITANTES até a data de publicação do Contrato, os quais 
deverão ser retirados pelos responsáveis em até 30 (trinta) dias desse evento, sob pena de 
inutilização. 
 
30. DOS RECURSOS 

 
30.1 Nos termos do art. 109, I, da Lei Federal nº 8.666/93, os LICITANTES poderão recorrer 
da(s) decisão(ões) sobre: 
 

a) Aceitação ou não da GARANTIA DE PROPOSTA; 
b) A análise e classificação da PROPOSTA DE PREÇO;  
c) A habilitação ou inabilitação de LICITANTE;  
d) A aplicação das sanções e penalidades previstas no EDITAL; e  
e) A anulação ou revogação da LICITAÇÃO. 

 
30.2 Os recursos contra os atos decisórios indicados no subitem 30.1 terão efeito suspensivo. 
 
30.2.1 A autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, 
poderá atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos. 
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30.3 Os recursos serão interpostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis da respectiva intimação, 
que poderá ser realizada mediante publicação de ato administrativo no Diário Oficial do Distrito 
Federal.  
 
30.4 O recurso, subscrito por representante legal ou procurador com poderes específicos ou 
por pessoa credenciada, será dirigido ao Secretário Municipal de Cultura e Turismo, por 
intermédio do Presidente da COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO- COSEL, mediante protocolo 
na sede da SECULT, observado o horário entre as 9h e 11h:30m e das 14h00m às 17h00m.  
 
30.5 A interposição de recurso será comunicada aos demais LICITANTES por meio de 
intimação publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, que poderão impugná-lo no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, mediante protocolo na sede da SECULT, observado o horário entre 9h e 
11h:30m e das 14h00m às 17h00m.  
 
30.6 A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL poderá reconsiderar sua decisão, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, ou deverá encaminhá-lo à 
autoridade superior, devidamente informado, no mesmo prazo. 
 
30.6.1 O acolhimento do recurso interposto importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
30.7 Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 
 
30.7.1 Ser devidamente fundamentados;  

30.7.2 Ser assinados por representante legal ou procurador com poderes suficientes; e  

30.7.3 Ser protocolados por escrito, no suporte físico em papel, com as folhas devidamente 
rubricadas e assinados por seu subscritor, no original, junto à COMISSÃO SETORIAL DE 
LICITAÇÃO- COSEL, na SEDE DA SECRETARIA, nos dias úteis, das 9h às 17h.  

 

30.8 Os recursos interpostos fora do prazo e horário ou em local diferente do indicado não 
serão conhecidos.  
 

30.9 Não será admitida a apresentação de documentos ou informações que já deveriam ter 
sido apresentados nos Envelopes 01, 02, 03 e 04 e cuja omissão não tenha sido suprida 
nas oportunidades indicadas neste EDITAL.  
 

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

30.11 A retratação da autoridade, realizada de ofício, que importe em situação prejudicial a 
algum dos LICITANTES, reabrirá a fase recursal apenas no tocante à questão nova 
aduzida. 
 

31 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

31.1 O resultado da LICITAÇÃO será submetido pela COSEL ao Secretário Municipal de 
Cultura e Turismo, para adjudicação e homologação.  
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31.2 Após a homologação, o PODER CONCEDENTE poderá adjudicar o objeto da LICITAÇÃO 
ao LICITANTE melhor classificado, convocando-o, na condição de ADJUDICATÁRIO, mediante 
publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, a assinar o CONTRATO no prazo de até 60 
(sessenta) dias contados da data da mencionada publicação. 
 
31.2.1 Na data prevista para assinatura do CONTRATO, o ADJUDICATÁRIO deverá comprovar 
ao PODER CONCEDENTE que prestou as garantias previstas no CONTRATO e contratou as 
coberturas de seguro previstas no CONTRATO. 
 
32 Deixando o ADJUDICATÁRIO de assinar o CONTRATO no prazo fixado, ou não atendendo 
a qualquer das condições fixadas neste Edital, para tanto, poderá o PODER CONCEDENTE, sem 
prejuízo da aplicação das sanções administrativas e da execução da GARANTIA DE PROPOSTA, 
convocar os LICITANTES remanescentes na respectiva ordem de classificação para fazê-lo, os 
quais deverão comprovar, para fins da ADJUDICAÇÃO, a manutenção ou reconstituição da 
Garantia de Proposta. 
 

33 DA ANULAÇÃO E/OU REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 
33.1 Em virtude de fatos supervenientes, o PODER CONCEDENTE poderá revogar a 
LICITAÇÃO, mediante decisão devidamente justificada em prol do interesse público, nos termos 
do art. 49 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  
 
33.2 Em caso de constatação de ilegalidade no processo licitatório, o PODER CONCEDENTE 
procederá a anulação da LICITAÇÃO, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993. 
 

34  DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO  
 
34.1 Condições precedentes para Assinatura do Contrato: 

 
34.1.1 Para a assinatura do CONTRATO, o ADJUDICATÁRIO deverá constituir uma SOCIEDADE 
DE PROPÓSITO ESPECÍFICO que atenda aos termos deste EDITAL e do CONTRATO. 

 
34.1.2 Caso o ADJUDICATÁRIO seja LICITANTE individual, deverá criar subsidiária integral para 

atender ao disposto acima.  
 

34.1.3 Caso o ADJUDICATÁRIO seja CONSÓRCIO, deverá constituir sociedade por ações cujos 
acionistas sejam os CONSORCIADOS, conforme previsto no compromisso de constituição de 
CONSÓRCIO, ou no seu ato constitutivo devidamente registrado, e neste EDITAL. 

 
34.2 Em até 05 (cinco) dias úteis antes da data prevista para assinatura do CONTRATO, o 
ADJUDICATÁRIO deverá comprovar: 
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34.2.1 Ter constituído a SPE nos termos item 35 deste Edital, mediante a apresentação da 
correspondente certidão emitida pela Junta Comercial do Distrito Federal e da inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
 
34.2.2 Que constituiu a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos termos do ANEXO VI – 
MINUTA DO CONTRATO.  
 
34.2.3 Que o ADJUDICATÁRIO ou cada integrante do respectivo CONSÓRCIO vencedor não está 
impedido de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, do Município de 
Salvador; e  
 
34.2.4 Que o ADJUDICATÁRIO ou cada integrante do respectivo CONSÓRCIO vencedor possui 
os documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos no item 18.2, devidamente 
atualizados na ocasião da contratação. 
 
34.3 Os documentos mencionados acima deverão ser apresentados em cópias autenticadas 
ou cópia simples acompanhada do documento original, com prazo de validade em vigor na data 
da apresentação, sendo retidos para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à 
contratação.  
 

34.4 Preenchidas todas as condições precedentes exigidas, será providenciada a assinatura 
do CONTRATO e a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.  
 

34.5 Poderá a autoridade competente, até a assinatura do CONTRATO, excluir o LICITANTE 
ou o ADJUDICATÁRIO, por despacho motivado, se, após a fase de habilitação, tiver ciência de 
fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da LICITAÇÃO, que revele falta ou 
perda das condições de habilitação, inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira. 
 

35 DAS CONDIÇÕES RELATIVAS À SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO  
 

35.1 A CONCESSIONÁRIA será uma SPE, constituída sob a forma de sociedade por ações, nos 
termos das leis brasileiras, sediada no Distrito Federal, e objeto específico compatível com a 
exploração do OBJETO da CONCESSÃO.  
 
35.2 O capital social mínimo subscrito da SPE, por toda a duração do CONTRATO, será de R$ 
17.000.000 (dezessete milhões) de reais, sendo 50% integralizado na assinatura do CONTRATO 
e 50% em até 180 (cento e oitenta) dias.  
 

35.3 A SPE não poderá, durante o prazo da CONCESSÃO, reduzir o seu capital social abaixo do 
valor mínimo acima especificado, sem prévia e expressa autorização, por escrito, do PODER 
CONCEDENTE.  
 

35.4 O estatuto social da SPE deverá contemplar cláusula que vede alteração de seu objeto 
social sem prévia e expressa anuência, por escrito, do PODER CONCEDENTE.  
 

35.5 O exercício social da SPE e o exercício financeiro do CONTRATO coincidirão com o ano 
civil, feita exceção ao primeiro ano, que terá início com a data da publicação do contrato, e ao 
último ano.  
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35.6 A SPE deverá obedecer a padrões adequados de governança corporativa e de 
contabilidade, e de elaborar suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira (Lei Federal nº 
6.404/76 e alterações posteriores) e nas Normas Internacionais de Contabilidade  

 

35.7 A SPE estará vinculada, durante todo o prazo da CONCESSÃO, ao disposto no 
CONTRATO, no EDITAL, na documentação por ela apresentada, inclusive na PROPOSTA DE 
PREÇO, bem como à legislação distrital, estadual e federal.  
 

36 DO CONTRATO 

 
36.1 O CONTRATO a ser firmado, cuja minuta (ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO) integra o 
presente EDITAL para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua 
execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em 
conformidade com os termos deste EDITAL, sujeitando-se aos preceitos de direito público e, 
supletivamente, aos princípios da teoria geral dos contratos e às disposições de direito privado.  
 
36.2 O valor do CONTRATO será a projeção das receitas advindas da Concessão para o 
CENTRO DE CONVENÇÕES para o prazo de vigência que será de 25 (vinte e cinco) anos, 
contados da DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO.  
 
36.3 A fiscalização da execução do CONTRATO, abrangendo todas as atividades da 
CONCESSIONÁRIA, durante todo o seu prazo de vigência, será desempenhada pelo PODER 
CONCEDENTE, que poderá se valer de apoio técnico de terceiros, nos termos da legislação e do 
CONTRATO.  
 
36.4 O CONTRATO prevê, em contrapartida ao cumprimento pela CONCESSIONÁRIA das 
obrigações previstas neste, o direito de exploração da operação do CENTRO DE CONVENÇÕES 
DE SALVADOR, observado, contudo, que a obtenção das receitas principais e das receitas 
acessórias dar-se-á por conta e risco exclusivo da CONCESSIONÁRIA.  
 
36.4.1 O CCS é objeto da matrícula constante do ANEXO V – Certidão de matrícula, deste 
EDITAL.  
 
36.4.2 Encontram-se no CCS os bens descritos no ANEXO XXIX deste EDITAL, sem prejuízo de 
outros que venham eventualmente inventariados.  
 
36.4.3 Dentre as obrigações previstas para a CONCESSIONÁRIA encontram-se aquelas 
referentes aos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS previstos no CADERNO DE ENCARGOS 
TÉCNICOS - ANEXO III deste EDITAL.  
 

36.4.4 Caberá à CONCESSIONÁRIA obter e manter as licenças e autorizações necessárias à 
execução contratual. 
 

36.4.5 O prazo da concessão se encerrará com a formalização do Termo de Devolução do Bem 
Público concedido. 
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37 DAS PENALIDADES 

 
37.1 A recusa do ADJUDICATÁRIO em assinar o CONTRATO dentro do prazo estabelecido pelo 
PODER CONCEDENTE ou o não atendimento das condições precedentes para a assinatura do 
CONTRATO nos termos e prazos previstos no presente EDITAL permitirá a aplicação das 
seguintes sanções: 
 
37.1.1 Multa equivalente ao valor dado em GARANTIA DE PROPOSTA, podendo ser executada 
por meio dessa;  
 
37.1.2 Suspensão temporária do direito de participar em LICITAÇÃO e impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;  
 
37.1.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 
37.2 A sanção prevista no subitem 37.1.1 acima poderá ser aplicada cumulativamente com 
uma das demais penalidades discriminadas acima, tendo-se por base a gravidade da infração e 
os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade a serem observados em cada caso, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório ao ADJUDICATÁRIO.  
 
37.3 A sanção de suspensão de participar em LICITAÇÃO e contratar com a Administração e a 
sanção de declaração de inidoneidade também poderão ser aplicadas àqueles que fizerem 
declaração falsa, utilizarem documento falso ou cometerem fraude fiscal e àqueles que não 
mantiverem a PROPOSTA DE PREÇO válida durante o prazo previsto neste EDITAL.  
 
37.4 O LICITANTE que tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
LICITAÇÃO, por meio, inclusive, de ajustes, combinação, devassamento do sigilo de propostas, 
ou de qualquer outro expediente indevido, ou que demonstrar não possuir idoneidade para 
contratar com o PODER CONCEDENTE em virtude de atos ilícitos anteriormente praticados, 
estará igualmente sujeito à aplicação das sanções previstas no art. 87, III e IV, da Lei Federal nº 
8.666/93, com respaldo no art. 88 daquele mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais 
sanções previstas na Lei nº 12.846/2013, garantido, em qualquer caso, o direito prévio ao 
contraditório e à ampla defesa. 
 

38 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

38.1 Ao participar da licitação, o licitante declara sob as penalidades da Lei a inexistência de 
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e 
os responsáveis pela licitação, quer direta ou indiretamente.  
 
38.2 A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento, aceitação 
e subordinação, por parte do proponente, das exigências e condições estabelecidas neste Edital 
e seus ANEXOS 

 

38.3 A presente licitação não importa necessariamente na contratação, podendo a SECULT 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato 
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superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante 
ato escrito e fundamentado, disponibilizado para conhecimento dos participantes da licitação 

 

38.4  A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.  

 

38.5 É facultado a Comissão Setorial de Licitação - COSEL ou à autoridade a ela superior, em 
qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo.  

 

38.6 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pela Comissão Setorial de Licitação - COSEL, sob pena de 
desclassificação/inabilitação.  

 

38.7 Poderão ser admitidos, pela Comissão Setorial de Licitação - COSEL, erros de natureza 
formal, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.  
38.8 As normas que disciplinam esta CONCORRÊNCIA pela Maior Outorga serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  
38.9 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação ou, ainda, mediante publicação no Diário 
Oficial do Município.  
38.10 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Setorial de Licitação 
- COSEL com base na legislação vigente.  
38.11 A Comissão Setorial de Licitação - COSEL poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por 
técnicos ou especialistas no assunto objeto desta Licitação.  

 

38.12 Nenhuma indenização será devida aos Licitantes pela aquisição dos elementos 
necessários à organização das propostas.  

 

38.13 Os erros materiais irrelevantes serão objetos de saneamento, mediante ato motivado da 
Comissão Setorial de Licitação - COSEL.  

 

38.14 Este Edital, seus ANEXOS, a proposta da Contratada e o Parecer da Comissão Setorial de 
Licitação - COSEL, serão parte integrante do Contrato, independente de transcrição.  

 

38.15 A Administração poderá, ainda, em qualquer fase do certame, pedir informações 
complementares e efetuar diligências para aferir ou confirmar a autenticidade da 
documentação apresentada pela Licitante. 
 

39 DO FORO 

 
39.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Salvador/BA, para dirimir questões resultantes ou 
relativas à aplicação desta Licitação ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera 
administrativa. 
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40 ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL:  
 

ANEXO I Definições  

ANEXO II Projeto Básico 

ANEXO III Cadernos de Encargos Técnicos 

ANEXO  IV Edital de Concorrência 02/2017, Plantas, Memoriais descritivos e 

delimitação de área. (em mídia digital) 

ANEXO V Certidão de Matrícula 

ANEXO VI Minuta do Contrato 

ANEXO  VII Modelo de Carta de Credenciamento.  

ANEXO  VIII Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente.  

ANEXO  IX Relação dos Serviços Executados por Profissional (ais) Detentor(es) de 

Atestado(s) de Responsabilidade Técnica por Execução de Serviço(s) 

Compatíveis com o Objeto da Licitação 

ANEXO X Relação dos Serviços Executados pela Empresa Compatíveis com o 

Objeto da Licitação para Fins de Habilitação 

ANEXO XI  Modelo de Estrutura das Demonstrações Contábeis.  

ANEXO XII Declaração de Ciência da Localização 

ANEXO XIII Modelo de Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição 

ANEXO XIV Dados para Assinatura do Contrato 

ANEXO XV Modelo de Ordem de Serviço. 

ANEXO XVI Declaração de Pleno Conhecimento do Objeto do Edital 

ANEXO XVII Modelo de Solicitação de Esclarecimentos 

ANEXO XVIII Modelo de Carta de Fiança Bancária 

ANEXO XIX Termos e Condições mínimas do Seguro Garantia para Garantia de 

Proposta. 

ANEXO XX Modelo de Carta de Apresentação de Documentos de Habilitação 

ANEXO XXI Modelo de Carta de Apresentação da Proposta de Preços 

ANEXO XXII Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta de 

Preços 

ANEXO XXIII Modelo de Declaração de Capacidade Financeira 

ANEXO XXIV Modelo de Procuração 

ANEXO XXV Modelo de Análise de Viabilidade da Proposta de Preços Emitida por 

Instituição/Entidade Financeira. 

ANEXO XXVI Declaração de Cópia Fiel em Mídia Digital, da Documentação Impressa 

das Propostas. 

ANEXO XXVII Modelo de Garantia de Proposta 

ANEXO XXVIII Modelo de Atestado de Visita Técnica 

ANEXO XXIX Termo de Arrolamento e Transferência de Bens 

 

Salvador/BA, xxx de xxx de 2019. 

____________________________ 

Presidente da COSEL 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019  

ANEXO I –  

DEFINIÇÕES 

 

ADENDOS ou ANEXOS: Documentos que integram este CONTRATO; 

 

ADJUDICATÁRIA: Participante da LICITAÇÃO à qual foi adjudicado o OBJETO da LICITAÇÃO e que 

constituiu a SPE que celebrou este CONTRATO;  

 

ÁREA DA CONCESSÃO: terreno onde se encontra o CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR, 

que totaliza 103 mil m², objeto da matrícula nº 3.366, do Cartório do 3º Ofício do Registro de 

Imóveis de Salvador, cujo perímetro foi indicado no ANEXO IV – Edital e Concorrência 02/17, 

Plantas, Memoriais descritivos e delimitação de área.  

 

ÁREAS PASSÍVEIS DE COBRANÇA DE IPTU: Aquelas destinadas a fins comerciais que não 

guardem pertinência direta com o escopo do CONTRATO, ex: as relativas à exploração do 

comércio de bebidas, alimentos, lojas e etc., conforme inciso VX do art. 83 da Lei n. 7.186/2006, 

introduzido por meio do art. 2º da Lei n. 9.417/2018. 

 

ÁREA ÚTIL: Espaço interno composto por foyers laterais e centrais, salas, salões, salas de 

reunião, salas/camarotes e restaurantes, que no caso do CENTRO DE CONVENÇÕES DE 

SALVADOR, totaliza 22.243 m² (vinte e dois mil, duzentos e quarenta e três metros quadrados).  

 

BENS REVERSÍVEIS: Bens indispensáveis ao funcionamento do CENTRO DE CONVENÇÕES DE 

SALVADOR, a serem revertidos ao PODER CONCEDENTE ao término deste CONTRATO; 

 

BENS VINCULADOS À CONCESSÃO: Bens, reversíveis ou não, detidos pela CONCESSIONÁRIA, 

pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, necessários à execução adequada e contínua do 

OBJETO deste CONTRATO;  

 

CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR ou CCS: infraestrutura de propriedade do Município 

de Salvador, edificada na ÁREA DA CONCESSÃO, com área bruta total correspondente a 34 mil 

m², descrita pela matrícula nº 3.366, do Cartório do 3º Registro de Imóveis de Salvador, cujo 

perímetro foi indicado no ANEXO IV – Edital e Concorrência 02/17, Plantas, Memoriais 

descritivos e delimitação de área. 

 

CONCESSÃO ONEROSA: o negócio jurídico firmado entre o PODER CONCEDENTE que assegura a 

esta o DIREITO DE EXPLORAR A OPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E PAGAR O VALOR 

PELA OUTORGA;  

 

CONCESSIONÁRIA: Sociedade de Propósito Específico – SPE constituída pela ADJUDICATÁRIA 

sob as leis brasileiras e de acordo com as regras previstas no EDITAL, com o fim exclusivo de 

explorar a concessão, satisfazer as condições e cumprir as obrigações estabelecidas neste 

CONTRATO; 
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CONTRATO OU CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA: Este instrumento jurídico e os adendos 

que o integram, firmado entre as PARTES, que formaliza a OUTORGA DO DIREITO DE EXPLORAR 

A OPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES e pague ao PODER CONCEDENTE o valor pela 

outorga;  

 

 DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: Data de publicação do CONTRATO no Diário Oficial do 

Município de Salvador;  

 

 EDITAL: A versão final do Edital e seus ANEXOS; 

 
EQUIPE DIRETIVA/GERENCIAL: Equipe formada por profissionais seniores ocupando cargos de gerência 

e/ou diretoria no CCS com função de planejar, definir objetivos, comunicar, se relacionar com os 

stakeholders e liderar todo empreendimento ou áreas específicas como operação, manutenção, 

comercial e marketing e administrativa e financeira. 

 

 FINANCIADOR: Toda e qualquer instituição financeira, banco de fomento, agência multilateral 

de crédito ou credor, inclusive debenturista, que conceda financiamento ou crédito à 

CONCESSIONÁRIA para a execução do OBJETO deste CONTRATO; 

 

 GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: Garantia do fiel cumprimento das obrigações da 

CONCESSIONÁRIA, a ser mantida em favor do PODER CONCEDENTE nos termos deste 

CONTRATO; 

 

 GESTOR DO CONTRATO: profissional representante da CONCESSIONÁRIA responsável por 

acompanhar e garantir a fiel execução do CONTRATO pela SPE e por seus contratados e 

subcontratados e interagir com o PODER CONCEDENTE;  

 

 INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS: Itens listados e detalhados no ANEXO [x] – MEMORIAL 

DESCRITIVO DOS INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS do EDITAL, os quais correspondem às 

obrigações de investimento mínimo da CONCESSIONÁRIA;  

 

 LICITAÇÃO: Concorrência SECULT nº [x]/2019 

 

 MANUTENÇÃO: conjunto de intervenções físicas de qualquer espécie, programadas ou não, 

que a CONCESSIONÁRIA deverá realizar com o objetivo de manter as características técnicas e 

operacionais do CCS, podendo envolver ações preventivas, de reabilitação ou de restauração;  

 

 OPERAÇÃO: conjunto de atividades operacionais, realizadas por conta e risco da 

CONCESSIONÁRIA, voltadas à exploração comercial do CCS – a realização de feiras, exposições, 

eventos e similares –, como a locação de ambientes, a gestão de pessoal, o dimensionamento 

de salas, a venda de ingressos, etc., podendo ser TOTAL ou PARCIAL, conforme se refira a todo 

o CCS ou parcela sua que esteja disponível;  

 

 ORDEM DE INÍCIO DE OPERAÇÃO: documento formal expedido pelo PODER CONCEDENTE e 

entregue mediante recibo à CONCESSIONÁRIA que autoriza o início da operação do CCS;  
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 PARCELA FIXA DO VALOR PELA OUTORGA: Valor que a Concessionária pagará ao Poder 

Concedente, pela OUTORGA da CONCESSÃO, indicado em sua proposta de preço pelo direito de 

exploração da operação do CENTRO DE CONVENÇÕES.  

 

 PARCELA VARIÁVEL DO VALOR PELA OUTORGA: Valor anual variável a ser pago pela outorga da 

concessão, apurado mediante aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) sobre o 

faturamento bruto da CONCESSIONÁRIA, a partir do sexto ano do CONTRATO; 

 

 PARTES: o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA; 

 

 PARTES RELACIONADAS: (i) as pessoas ou membros da família – consanguíneos ou por 

afinidade, tais como os parentes em linha reta (ascendentes e descendentes) e os parentes em 

linha colateral e transversal em até quarto grau, dessa pessoa ou de seus cônjuges e 

dependentes – que detenham controle pleno ou compartilhado da SPE ou de empresas do 

mesmo grupo econômico, tenha influência significativa – poder de participar de decisões 

financeiras e operacionais, mas que não necessariamente caracterize controle – sobre a SPE ou 

sobre as empresas do mesmo grupo econômico, ou que seja uma pessoa chave da 

administração – indivíduos que têm autoridade e responsabilidade pela direção e planejamento 

das empresas, como os administradores, membros do conselho de administração, diretores 

executivos, etc – da SPE ou de empresa do mesmo grupo econômico; (ii) as pessoas jurídicas 

que fizerem parte do mesmo grupo econômico da SPE, forem coligadas, controladas ou 

controladoras da SPE ou forem controladas, direta ou indiretamente, formal ou informalmente, 

pelas pessoas indicadas no item (i) acima, incluindo, mas não se limitando, às pessoas jurídicas 

que estiverem sob controle conjunto (joint venture) de uma terceira sociedade ou de uma ou 

mais pessoas, exercerem influência significativa sobre a SPE ou sofrerem influência significativa 

da SPE, forem coligadas ou controladas por uma terceira sociedade pertencente ao mesmo 

grupo econômico da SPE ou tiverem como pessoa chave da administração qualquer das 

pessoas indicadas no item (i) acima;  

 

 PLANO DE MANUTENÇÃO: documento que compõe o Plano de Gestão e que detalha o 

planejamento das atividades de manutenção preventiva e de rotina do CCS, incluindo: limpeza, 

conservação e reparos; coleta, remoção e tratamento de resíduos; manejo e paisagismo; outras 

atividades relevantes. 

 

 PLANO OPERACIONAL: documento que compõe o Plano de Gestão e que detalha o conjunto de 

atividades necessárias para operação de cada equipamento do CCS, nos diversos usos, assim 

como os funcionários envolvidos.  

 

 PODER CONCEDENTE: O Município de Salvador, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo; 

 

 PROPOSTA DE PREÇO: Proposta apresentada pela ADJUDICATÁRIA, nos termos e condições do 

EDITAL, que contém o valor da PARCELA FIXA DA OUTORGA a ser paga ao PODER CONCEDENTE 

pela CONCESSIONÁRIA, envolvendo a proposta escrita em si e os respetivos ajustes, a ser 
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entregue junto com o PLANO DE NEGÓCIO REFERENCIAL e ofertada na LICITAÇÃO pela 

ADJUDICATÁRIA; 

 

 PÚBLICO: a coletividade das pessoas físicas usuárias, convidadas e/ou consumidoras finais dos 

serviços, convenções, feiras e eventos que forem realizados no CCS;  

 RECEITAS PRINCIPAIS: Receitas percebidas pela CONCESSIONÁRIA pela exploração comercial 

dos espaços do CCS para feiras, eventos e exposições e outras atividades compatíveis com a 

finalidade do CCS; 

 

 RECEITAS COMPLEMENTARES OU ACESSÓRIAS: receitas advindas de atividades 

complementares, acessórias ao OBJETO do CONTRATO, que se somem à remuneração da 

CONCESSIONÁRIA nos termos do CONTRATO.  

 

 PROJETOS ASSOCIADOS: Receitas decorrentes de projetos mais complexos, de maior 

autonomia, relacionados ao objeto da concessão de modo acessório, que para sua efetivação 

importem na realização de investimentos específicos pelo concessionário e que devem ser 

autorizados expressamente pelo PODER CONCEDENTE, podendo ser compartilhado entre as 

PARTES nos moldes acordados entre elas. 

 

 SPE: Sociedade de propósito específico, estruturada sob a forma de sociedade por ações nos 

termos da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que exerce o papel de 

CONCESSIONÁRIA;  

 

TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUÇÃO DOS BENS REVERSÍVEIS: documento contendo a relação 

dos BENS REVERSÍVEIS, firmado pela CONCESSIONÁRIA e pelo PODER CONCEDENTE ao término 

da concessão; 

 

TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS: documento firmado entre as PARTES 

que transfere a posse e o uso do bem público concedido, das instalações e equipamentos 

existentes;  

 

 VALOR PELA OUTORGA: valor que deverá ser pago pela CONCESSIONÁRIA ao PODER 

CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, do EDITAL e seus ANEXOS  
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019  

ANEXO II 

PROJETO BÁSICO 

 

 

 

1. DA CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
O presente Projeto Básico tem como finalidade apresentar as diretrizes e especificações 
correspondentes aos requisitos exigidos para elaboração das propostas dos licitantes da 
Concorrência Secult Nº xxx/2019 para Concessão de direito de uso e exploração de bem público 
para gestão, planejamento, implantação, operação, manutenção e promoção do centro de 
convenções de salvador, visando realização de feiras, congressos, shows, seminários, dentre 
outros eventos, assim como exploração de receitas acessórias por empresa especializada do 
setor privado. 
 
É preciso ressaltar que o certame acima mencionado faz parte das ações projetadas pelo 
programa Salvador 360, mais especificamente em seu 3º eixo, o Salvador Investe, cujo principal 
resultado é a melhoria da infraestrutura urbana. 
 
Dito isto, destaca-se que o município de Salvador se contextualiza como um dos principais 
pontos turísticos do país, não podendo permanecer sem centro de eventos capaz de abarcar 
toda sua capacidade de gerar agenda para o trade turístico.  
 

2. DO OBJETO 

 
Concessão de direito de uso e exploração de bem público terá por objeto a GESTÃO, 
PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO CENTRO DE 
CONVENÇÕES DE SALVADOR, VISANDO REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, SHOWS, 
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SEMINÁRIOS, DENTRE OUTROS EVENTOS, ASSIM COMO EXPLORAÇÃO DE RECEITAS 
ACESSÓRIAS. 
 

3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DO OBJETO 

 

A cidade de Salvador, com sua diversidade cultural e artística, e ainda com suas belezas 

naturais, é vocacionada ao turismo, sendo reconhecido internacionalmente por seu potencial. 

A adoção de planejamento para uma cidade como Salvador para que este potencial seja 

convertido na realização de eventos, gerando benefícios para o trade turístico é essencial. Isso 

implica em adotar estratégias com foco no desenvolvimento e promoção de seus potenciais 

através de estratégias que devem ir além do fomento puro e simples do turismo. É, portanto, 

um papel fundamental do município de Salvador proporcionar os meios de acesso à cultura e 

fomentar a aproximação e integração entre culturas diversificadas, tornando tal iniciativa 

ponto determinante para a inclusão social, geração de empregos, aproveitamento e ampliação 

da capacidade da rede hoteleira e de bares e restaurantes e etc. 

Em Salvador existe uma demanda reprimida no setor de turismo em função da carência de um 

espaço público destinado a eventos. Estando em curso o certame para construção do 

equipamento em tela (por número), justifica-se a abertura da licitação ora pretendida. 

 
Realizados os estudos de viabilidade, a realização de concorrência para concessão do direito de 
uso e exploração de bem público se justifica porque contará com o dinamismo, com a 
capacidade de investimentos, com a interação com fornecedores e demais players e com as 
características em si do setor privado do mercado de eventos que acabarão por facilitar a 
gestão feita pelo setor privado.  
 
A estrutura e a diversidade de espaços oferecida pelo CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR 
- CCS, o habilitam a sediar eventos empresariais, políticos, sociais, gastronômicos, culturais, 
técnicos, turísticos, comerciais, dentre outros, de portes variados, aliados à sua excelente 
localização para a realização de eventos nacionais e internacionais; 
 
Neste foco, visualiza-se também a necessidade de manutenção de uma estrutura adequada, 
moderna, de qualidade e visualmente atraente para execução de uma boa estratégia de 
captação de eventos e de operação compatível com os mercados nacionais e internacionais, 
cuja intenção é operar o Centro de Convenções de Salvador – CCS ao máximo, a funcionalidade 
dos espaços, de forma eficiente e eficaz e dessa forma, melhorar a atratividade, taxa de 
ocupação e rentabilidade do equipamento. Além do dito acima, pontua-se que esta tem sido a 
tendência do modelo aplicado aos grandes centros, como por exemplo os Centros de 
Convenções de Foz do Iguaçu, Ulysses Guimarães, Riocentro e São Paulo Expo. 
 

3. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 
A modalidade de licitação será concorrência por maior oferta de valor da outorga fixa. Com 
este procedimento visa-se obter a oferta mais vantajosa para a administração entre empresas 
tecnicamente capazes de executar o serviço tendo como parâmetro o valor mínimo estimado 
por esta secretaria. 
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4. DO LOCAL, PRAZO E EXERCÍCIO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 
4.1 Local: Auditório da Secretaria Municipal da Fazendo, sito à Rua das Vassouras, nº 01, 7º 
Andar, Centro-Salvador/BA 

 
4.2 Prazo: 60 dias 

 
4.3 Forma: O objeto deverá ser entregue em duas cópias impressas, além do formato digital em 
DVD ou pen drive. 
 

5. DOS VALORES 

 
O valor mínimo da outorga fixa será de R$ 10.000.000,00 (dez milhões) reais e a outorga 
variável deverá ser de 5 % do valor do faturamento bruto da concessionária, a partir do sexto 
ano do Contrato. Por faturamento bruto, entende-se o valor obtido com a prestação do serviço, 
subtraídos os valores dos tributos incidentes sobre o mesmo, conforme Decreto n.º 
24.720/2014. 
 

6. DAS PECULIARIDADES DO PAGAMENTO  

O pagamento deverá ser feito mediante as seguintes condições:  
 

 O pagamento da outorga fixa será efetuado pela Concessionária à Secretaria de 
Cultura e Turismo – SECULT, sendo que 50% deverá acontecer na assinatura do contrato e 
50% em até 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura. 
 

 O pagamento da outorga variável deverá mensalmente em até 5 (cinco) dias úteis do 
mês subsequente ao mês de apuração. 

 
No último ano contratual, caso existam obrigações de outorga variável em prazo inferior a um 
mês, esta deverá ser quitada previamente ao encerramento do contrato e estimada 
proporcionalmente utilizando como base o valor de faturamento bruto constante do último 
demonstrativo oficialmente publicado. 
 
Os atrasos de pagamentos implicarão em: 

 Multa por atraso: 2% (dois por cento) do valor da obrigação; 
 

 Juros de 1% (um por cento) ao mês; 
 

 Atualização financeira: IPCA-E. 
 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

a. Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
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b. Assumir integral responsabilidade, caso ocorram danos causados ao Município do Salvador 
ou a terceiros, na prestação dos serviços contratados; 
 

c. Justificar para análise da contratante, eventuais motivos de força maior e caso fortuito, 
conforme Lei n.º 10.406/02, art. n.º 393, parágrafo único, que impeçam a realização dos 
serviços; 
 

d. Manter durante toda execução do serviço contratado o cumprimento da legislação 
trabalhista; 
 

e. Arcar com todos os investimentos, despesas decorrentes e necessárias à execução dos 
serviços, respeitando as previsões do caderno de encargos; 
 

f. O Centro de Convenções de Salvador será entregue pela Contratante de acordo com o Edital 
de Licitação de 02/2017 e a Contratada reconhece que quaisquer investimentos adicionais aos 
já previstos no certame retro mencionado será de sua responsabilidade;  
 

g. Cumprir com todos os indicadores de qualidade e disponibilidade de serviços; 
h. Atender com presteza, caso ocorram reclamações sobre a qualidade dos serviços 
executados, bem como, providenciar as imediatas correções, sem ônus para o Município do 
Salvador; 
 

i. Assumir, por sua exclusiva conta todos os custos e encargos resultantes da execução dos 
serviços, que vierem a incidir sobre o objeto da licitação; 
 

j. Comparecer, quando requisitado, na sede da Contratante; 
 

k. Submeter o equipamento a uma avaliação/vistoria anual de um engenheiro independente, a 
ser contratado pela Contratada, desde que aprovado pela Contratante, para verificação do 
estado de conservação da infraestrutura do equipamento, com emissão de laudo de 
avaliação/vistoria que deverá ser acompanhado de um plano de manutenção preventiva e/ou 
corretiva e compatível com o relatório de avaliação/vistoria. 
 

l. Comprovar na data da assinatura do contrato, através de vínculo societário, vínculo 
empregatício ou através de contrato de prestação de serviços, que dispõe de uma equipe 
técnica chave para desenvolver os serviços contratados, formada por profissionais conforme 
Resumo de Conteúdo Base do Edital e Contrato. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
a) Fornecer todas as informações necessárias à plena execução dos serviços objeto desta 
licitação; 
 
b) Cumprir todos os compromissos assumidos com a Contratada; 
 
c) A Contratante garantirá o acesso da equipe da Contratada a toda a informação disponível no 
acervo da Prefeitura Municipal de Salvador e que seja necessária ao bom desenvolvimento dos 
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trabalhos, tais como levantamentos de dados, acesso às plantas arquitetônicas, memorial 
descritivo do Centro de Convenções de Salvador. 
 

9. DA GESTÃO DO CONTRATO 

 
A gestão do contrato será efetuada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT, 
que terá poderes para acompanhamento e fiscalização. 
 

10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
O contrato tem prazo de vigência de 25 (vinte e cinco) anos. 
 

11. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E SUA VALIDADE 

 
A apresentação das propostas deverá ser feita considerando o valor total da outorga fixa e a 
validade da proposta deverá ser de 180 (cento e oitenta) dias.  
 

12. DO VALOR DO CONTRATO 

 
O valor do Contrato será estimado com base na projeção das receitas advindas da Concessão 
pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos. Estima-se um valor de R$ 340.000.000,00 (trezentos e 
quarenta milhões). 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019  

ANEXO III 

CADERNO DE ENCARGOS TÉCNICOS 

 

 
 
I. I – PREÂMBULO 
 
 
1. OBJETIVO E ESCOPO 
 
 
O presente documento tem por objetivo estabelecer e detalhar as obrigações da 
CONCESSIONÁRIA relacionadas ao OBJETO do CONTRATO. 
 
As diretrizes e os requisitos técnicos mínimos ora apresentados abrangem os encargos a serem 
atendidos pela CONCESSIONÁRIA para a operação e exploração do CCS, incluindo 
estacionamento, RECEITAS ACESSÓRIAS E PROJETOS ASSOCIADOS. 
 
 
2. DESCRITIVO DO PROJETO 
 
 
O projeto do CCS está localizado no terreno do antigo aeroclube, no seguinte endereço: 
Avenida Octávio Mangabeira, s/n, no bairro da Boca do Rio, contida na Zona Urbana ZPR-3. A 
área total do terreno é de 103.119,24 m2. 
 
Quadro 01 – Quadro de Áreas 

ÁREA DO TERRENO 103.119 m2 

ÁREA CONSTRUÍDA EDIFICAÇÃO 37.631 m2 

ÁREA COBERTA EMBARQUE E 
DESEMBARQUE 

2.148 m2 

QUANTIDADE DE VAGAS DE 
ESTACIONAMENTO 

1.480 

 
Acompanhando as novas tendências de desenvolvimento urbano no Brasil e no mundo, o 
conceito do empreendimento agrega soluções modernas de arquitetura e urbanismo, 
incorporando atividades de entretenimento e empresarial, integradas entre si. 
 
O empreendimento é um complexo com 3 pavimentos, sendo um nível de salões de 
convenções e praça de eventos, um nível de salas de reunião e áreas técnicas, um pavimento 
exclusivo para 2 restaurantes e uma área para shows na parte externa com vista para o mar.  
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Figura 1 – Térreo 

Informações Técnicas
Pavimento Térreo

Docas com acesso independente e articuladas 
aos auditórios (10 vagas caminhões)

8
auditórios moduláveis com 

800 m2 cada
cada e PD de 10 m 6

salões moduláveis entre

390 e 781 m2

Praça de Exposições 1 com

aprox. 2.540 m2 e 

PD 5,5 m totalizando 5.130 m²

2 Foyer de 1.042 m² cada

 
Figura 2 – 1º Pavimento 

Salas de reunião / Camarotes
Entre 47 e 67m²28 

Praça de Exposição 2 com 

2.590 m² e PD 10 m 

Totalizando aprox. 5.130 m²

1º Pavimento

Salões Moduláveis

entre 137 e 388m²14

 
 
Figura 03 – 2º Pavimento 

Restaurantes com 

vista mar de 417m2 cada2

Informações Técnicas
2º Pavimento 

 
 
A característica arquitetônica mais marcante do empreendimento é sem dúvida, definida pela 
dinâmica de fachada com vidros reflexivos e uma estrutura sólida que brinca subindo e 
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descendo na edificação, criando uma multiplicidade de cenários que se sucedem à medida que 
neles nos deslocamos (ver Figura 04). 
 
Na sua área externa, (i) no nível térreo apresenta-se um estacionamento descoberto com 
capacidade para 1.480 veículos, incluindo ônibus de turismo, (ii) no nível do 1º Pavimento 
temos uma esplanada para acesso de pedestres (conforme Figura 04), (iii) do lado oposto, com 
vista mar, uma área para eventos. 
 
Figura 04 – Esplanada de Acesso 

Esplanada

 
 
Figura 05 – Área Externa de Eventos 
 

Área externa de eventos
 

  
Com toda a infraestrutura apresentada, o CCS habilita Salvador a sediar uma gama ampla de 
eventos: empresariais, políticos, sociais, esportivos, gastronômicos, culturais, técnicos, 
turísticos, feiras, dentre outros de finalidades e portes variados. Além disso, a sua localização 
representa uma vantagem estratégica a ser explorada para atrair eventos nacionais e 
internacionais. 
 
Para que esse potencial possa ser plenamente explorado, duas condições principais precisam 
ser priorizadas na gestão: a manutenção de uma estrutura adequada, moderna, de qualidade e 
visualmente atraente e a operação de uma estratégia de captação de eventos arrojada.  
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Um equipamento com o porte e a diversidade de espaços do Centro de Convenções demanda 
uma estratégia ousada e complexa de promoção comercial, que coloque Salvador novamente 
em posição de destaque nacional no turismo de eventos.  
 
 
3. MODELO DE NEGÓCIO PROPOSTO 
 
 
As premissas que subsidiaram o modelo de negócio foram baseadas em dados fornecidos pela 
Secretaria de Cultura e Turismo, informações de mercado feitas por meio de entrevistas, 
operadores do setor de eventos e outros empreendimentos comerciais, planilhas de custos de 
órgãos públicos e estudos técnicos e de viabilidade econômica financeira para gestão do Centro 
de Convenções de Salvador pela  Maciel Assessores, que também realizou entrevistas com 
empresas operadoras de centros de convenções e pavilhões de exposição em diversas regiões 
do país. 
 
Os estudos indicaram a viabilidade da implementação de uma concessão de direito de uso e 
exploração de bem público pela iniciativa privada por um prazo de 25 anos. Será de 
responsabilidade do futuro gestor realizar investimentos em mobiliários e equipamentos, 
operar e manter, remunerando-se das receitas operacionais e ACESSÓRIAS do CCS. 
 
 
II. DESCRITIVO DOS INVESTIMENTOS 
 
 
4. OUTORGAS 
 
 
Para fazer jus ao direito de uso do imóvel recém constituído e para explorar todas as receitas 
advindas da gestão do CCS, a CONCESSIONÁRIA deverá pagar um OUTORGA FIXA no valor 
mínimo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e uma OUTORGA VARIÁVEL composta por 
um percentual de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento bruto do CCS, a partir do sexto ano 
de operação. 
 
Sagrar-se-á vencedor do certame, a LICITANTE que ofertar o maior valor de OUTORGA FIXA, 
devendo esta ser paga nas seguintes formas e prazos: 
 

 50% no momento da assinatura do CONTRATO; 
 

 50% em 180 dias. 
 
 

5. PROJETOS COMPLEMENTARES 
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A CONCESSIONÁRIA receberá o CCS construído conforme projetos básicos arquitetônicos e 
complementares constantes no ANEXO IV1. Todo escopo de investimento complementar e 
necessário para gestão do empreendimento é de responsabilidade exclusiva da 
CONCESSIONÁRIA. 
 
A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar em até 60 dias da assinatura do CONTRATO os projetos 
executivos, do que for aplicável, referente aos investimentos sob sua responsabilidade. Nos 
projetos executivos deverão constar as formalidades técnicas e os elementos necessários à 
realização do empreendimento, com nível adequado de detalhamento de todas as suas etapas. 
 
Os projetos executivos complementares deverão respeitar os projetos básicos e características 
operacionais constantes do ANEXO IV. 
 
O PODER CONCEDENTE terá 15 (quinze) dias corridos para análise e manifestação sobre os 
projetos apresentados. Caso sejam demandadas alterações, a CONCESSIONÁRIA terá 7 dias 
corridos para realizar os ajustes, restando ao PODER CONCEDENTE 5 dias corridos para 
manifestação final. 
 
O Comitê, conforme previsto no item 6, poderá ser utilizado de forma consultiva para dirimir e 
avaliar dúvidas e compatibilidade de projeto. 

 
 

6. COMITÊ  
 
 
A CONCESSIONÁRIA deverá compor e atuar no Comitê para acompanhar as obras, nos moldes 
previstos no EDITAL da Concorrência Pública SECULT nº. 002/2017 e ANEXOS. 
 
Se por ventura se mantiver omissa não poderá reivindicar alterações durante período que 
deveria estar atuante no Comitê. 
 
O objetivo da participação da CONCESSIONÁRIA no comitê é viabilizar contribuições, ainda na 
fase de obra, possibilitando ajustes de projeto, na execução de obras e no cronograma que 
possam trazer melhorias operacionais e/ou impedir falhas de execução. 
 
 
7. INVESTIMENTOS   
 
 
A CONCESSIONÁRIA receberá o CCS construído conforme projetos básicos arquitetônicos e 
complementares constantes no ANEXO IV2. Todo escopo de investimento complementar e 
necessário para gestão do empreendimento é de responsabilidade exclusiva da 
CONCESSIONÁRIA. 
 

                                                           
1 Uma vez concluídos os projetos executivos das obras do CCS e aprovados pela Prefeitura Municipal de Salvador 

estes serão disponibilizados para a CONCESSIONÁRIA. 
2 Uma vez concluídos os projetos executivos das obras do CCS e aprovados pela Prefeitura Municipal de Salvador 

estes serão disponibilizados para a CONCESSIONÁRIA. 
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Todo e qualquer investimento realizado será reversível ao PODER CONCEDENTE ao término do 
CONTRATO e deverá seguir as diretrizes de projeto e operacionais  
 
São investimentos mínimos e obrigatórios: 
 

a) Divisórias móveis e acústicas para configuração de auditórios e salas moduláveis de 
diferentes portes, com configuração similar ou superior: divisória móvel isolante 
acústica, da wallsystem hufcor, série 600, índice de transmissão sonora de 51 stc 
(norma astm e-90), peso espec. 60,00kg/m². e de prof. p/ armazenamento 
127,00mm (102,00mm + 25,00mm); 
 

b) Tratamento acústico complementar de salas, permitindo que eventos distintos 
possam ser realizados simultaneamente, sem que haja interferência de som ou 
ruído de um evento nos demais, tanto em termos de isolamento quanto de 
condicionamento acústico. 

 
c) Instalações de cabeamentos estruturados de redes lógicas, redes de fibra ótica, 

telecomunicações, sonorização, acesso à internet, rede WiFi; 
 
d) A instalação de comunicação visual interna, externa e sinalização viária.  

 
e) Instalação de 3 geradores com especificação: grupo motor gerador 750/680 kva 

prime diesel, com partida em rampa, 60hz, 380/220v, com controlador de 
sincronismo e paralelismo, tanques diários, nobreak, bancos capacitadores, 
atenuadores de ruído, porta acústica, sistema de escapamento; 

 
f) Instalação de 1 gerador com especificação: grupo motor gerador 625 / 565 kva 

prime diesel, 60hz, 380/220v, completo com qta, nobreak, bancos capacitadores, 
tanque diário, atenuadores de ruído, porta acústica, sistema de escapamento; 
 

g) Implantação de sistema de vídeo monitoramento para vigilância eletrônica das 
edificações, estacionamento e áreas internas e externas do CCS, com gravação e 
centro de controle operacional; 

 
h) Implantação de dois restaurantes com respectivas cozinhas industriais; 

 
i) Implantação de área administrativa, financeira e comercial da CONCESSIONÁRIA; 

 
j) Execução de paisagismo externo e interno e implantação de equipamento e 

sistema de irrigação; 
 

k) Instalação de controle automatizado de acesso e sistema de pagamento do 
estacionamento; 

 
l) Mobiliário e decoração do CCS; 

 
m) Instalação de luminárias e iluminação complementares com LED dimerizável, 

sempre que aplicável; 
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n) Instalação de iluminação cênica interna, iluminação nas salas de reunião, nos salões 

e nos restaurantes; 
 

o) Fornecimento e Instalação de projetores, televisões, telas retrateis e sonorização 
nas salas e ambientes; 

 
p) Disponibilização de mobiliário, equipamentos e utensílios, inclusive baldes de lixo, 

lixeiras, porta papel, papeleira e saboneteira, para atendimento logístico e 
funcionamento dos diferentes espaços, estruturas e serviços previstos na operação 
do CCS; 

 
q) Disponibilização de 9 mil cadeiras que deverão apresentar como referência: 

estrutura empilhável, com tubo de aço carbono de altíssima resistência e 
tratamento anti corrosivo, pintura eletrostática em cor a ser aprovada pelo Poder 
Concedente, sistema anti atrito quando empilhadas, assento e encosto estofados 
em cor a ser aprovada pelo Poder Concedente, revestimento de tecido resistente e 
dimensões: 42,5 L x 0,48 P x 0,90 H; 
 

r) Disponibilização de sonorização profissional de apoio a eventos; 
 
A CONCESSIONÁRIA poderá locar todo e qualquer item de investimento, quando aplicável, 
desde que, em caso de término do CONTRATO, os bens sejam previamente adquiridos e 
revertidos ao PODER CONCEDENTE. 
 
As especificações indicadas neste caderno de encargo são norteadoras, podendo a 
CONCESSIONÁRIA, por opção, adotar especificações equivalentes ou superiores. 
 
 
8. CRONOGRAMA DE ACESSO À OBRA   
 
 
O PODER CONCEDENTE disponibilizará acesso à obra conforme cronograma abaixo: 

a) - 1º de junho 2019: início do cadastro físico das instalações na obra pela 
CONCESSIONÁRIA; 

 
b) 1º de agosto 2019: início das montagens e instalações pela CONCESSIONÁRIA (de 

forma assistida pelo Comitê descrito no item 6); 
 

c) 30 de setembro 2019: conclusão e entrega da obra. 
 
A CONCESSIONÁRIA terá um prazo máximo de 180 dias a contar a partir da data de início do 
acesso da CONCESSIONÁRIA ao canteiro de obras. Caso o prazo não seja cumprido e não haja 
justificativa apresentada pela CONCESSIONÁRIA, com aceite do Poder Concedente, o 
pagamento pela outorga será aumentado em R$ 200.000.00 (duzentos mil reais), a cada mês de 
atraso na entrega das obras, até o limite de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). 
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9. REINVESTIMENTO   
 
 
A CONCESSIONÁRIA deverá prever um cronograma de reinvestimento adequado à realidade do 
local de implantação do empreendimento, que antecipará, muitas vezes, os ciclos de vida útil 
dos bens. 
 
A curva de reinvestimento, junto com um plano de manutenção preventivo e corretivo 
adequado, deverá preservar o equipamento em perfeito estado de uso ao longo dos 25 anos de 
CONTRATO. 
 
 

III. PLANO DE GESTÃO 
 
 
A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar em até 60 dias da assinatura do CONTRATO um PLANO 
DE GESTÃO do CCS, composto por um PLANO DE OPERAÇÃO e um PLANO DE MANUTENÇÃO. 
 
O PLANO DE GESTÃO deverá ser aprovado pelo PODER CONCEDENTE previamente à 
inauguração do CCS. 
 
O PLANO DE GESTÃO apresentará um cronograma anual, com detalhamento mensal, que deve 
ser revisto ao final de cada ano e reapresentado até 31 de janeiro do ano seguinte. As Partes 
deverão se reunir trimestralmente para acompanhamento deste plano.  
 
Este plano, em linhas gerais, deverá apresentar: 
 

a) os requisitos, procedimentos e atividades para a operação e manutenção do CCS; 
 

b) agenda dos eventos agendados/planejados com descritivos e características 
mínimas de cada um; 
 

c) conjunto de atividades requisitadas para manutenção e operação de cada 
equipamento, nos diversos usos, assim como os funcionários envolvidos;  
 

d) esquemas alternativos de trabalho e de contingência para situações emergenciais, 
tais como falta de água, energia elétrica, gás, vapor, quebra de equipamentos, 
greves e outros; 
 

e) padrões mínimos de infraestrutura necessária ao funcionamento do CCS, 
garantindo a segurança do público; 
 

f) esquemas de atendimento a situações de emergência que envolvam os USUÁRIOS 
ou colaboradores do CCS, observando-se todos os normativos pertinentes ao setor, 
mantendo disponíveis, para tanto, recursos humanos e materiais preparados;  
 

g) as medidas a serem executadas em caso de situações de urgência e emergência, 
desastres, necessidades de evacuações e outras assemelhadas;  
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h) plano de vigilância e segurança patrimonial, de forma a garantir a segurança e 

integridade do equipamento e também dos colaboradores e usuários; e  
 

i) informações sobre horário de funcionamento, para as diversas finalidades;  
 
j) prever plano de reinvestimento. 

 
 
10. PLANO DE MANUTENÇÃO 
 
 
10.1. Diretrizes relativas à manutenção 
 

A manutenção compreende o conjunto de intervenções físicas programadas que a 
CONCESSIONÁRIA deverá realizar com o objetivo de recompor e aprimorar as características 
técnicas e operacionais do CCS dentro de padrões estabelecidos neste caderno de encargos, ou, 
ainda, prevenir que sejam alcançados níveis indesejados, podendo envolver ações de 
reabilitação ou restauração. 
O PLANO DE MANUTENÇÃO deve apresentar o planejamento para os serviços de rotina e 
preventivos de manutenção de todos os elementos constituintes do CCS, assim como 
investimentos e reparos necessários. Assim, estarão no PLANO DE MANUTENÇÃO o 
planejamento da manutenção preventiva, corretiva e de reinvestimentos. 
A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar a programação mensal detalhada da execução das 
atividades do PLANO DE MANUTENÇÃO, assim como as equipes envolvidas. 
 
A CONCESSIONÁRIA deverá manter, durante todo o prazo de vigência da concessão, um 
estoque adequado de peças de reposição, estimando previsões anuais para a sua utilização. 
 
Fica facultado ao PODER CONCEDENTE o acompanhamento das atividades de manutenção para 
efeito de fiscalização do cumprimento do Plano de Manutenção. 
 
O PLANO DE MANUTENÇÃO deverá considerar os parâmetros descritos a seguir, o que não 
exime a CONCESSIONÁRIA de seguir demais legislações e regulamentações cabíveis.  
 
Importante destacar que o PLANO DE MANUTENÇÃO a ser apresentado deverá considerar os 
aspectos específicos da localização do CCS, e destacar quais são as ações específicas para 
mitigar esse fator. 
 
 
10.2. Edificações 
 
Toda a estrutura e edificações deverão seguir as normas da ABNT: NBR 6118/2003 (Estrutura 
de concreto) e ABNT: NBR 8800/2008 (Estrutura de aço); e demais normas ABNT e 
regulamentações referente às estruturas existentes no CCS.3   

                                                           
3  O PODER CONCEDENTE é responsável pela qualidade técnica e cumprimento das normas e legislação 

vigentes da infraestrutura prevista no ANEXO IV. 
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Seguir as normas relativas à acessibilidade, em especial e ABNT9050/2015, implantando todos 
os quesitos de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos em 
todo CCS, como também, manter a sua devida funcionalidade durante todo o período da 
concessão.4  
Elaboração e implementação de manutenção predial civil preventiva e corretiva, conservação, 
limpeza especializada, reparo e manutenção de facilidades, ambientes, paredes, pisos, 
caixilhos, forros, portas e outros. Deverá prever a rotina e procedimentos para os grandes 
equipamentos, como  escadas rolantes, elevadores e principais itens do mobiliário. 
A CONCESSIONÁRIA deverá manter um sistema de controle de chamadas de manutenção e 
conservação, que permita minimamente o registro das falhas, localização e situação, com: data 
de abertura, data de conclusão, descrição da chamada, solução provida e custo atrelado (se 
houver). 
 
A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer ao PODER CONCEDENTE uma versão atualizada do manual 
de operação e manutenção dos equipamentos que integram o conjunto dos bens reversíveis. O 
conteúdo dos manuais deverá ser consistente, de forma a permitir que as instalações sejam 
operadas e mantidas pelo PODER CONCEDENTE por ocasião da extinção do contrato. 
 
A CONCESSIONÁRIA deverá efetuar o monitoramento operacional e ambiental das instalações, 
mantendo o histórico de todas as alterações e intervenções emergenciais ou de rotina de 
manutenção realizadas, relatando toda e qualquer alteração dos sistemas originais ao PODER 
CONCEDENTE. 
 
A CONCESSIONÀRIA deverá observar e atender ao manual de uso e conservação a ser recebido 
ao término da obra. Em casos de incompatibilidade, a CONCESSIONÁRIA deve propor soluções 
para ser submetido à aprovação do PODER CONCEDENTE, conforme Normas da ABNTn.5.674 e 
14.037 (Manual de Uso e Operação) 
 
10.3. Energia, iluminação e instalações elétricas  
 
É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA: 
 

a) Realização de testes de carga do sistema elétrico, contemplando no-breaks e grupos 
geradores e, se for o caso, manutenções periódicas nos aparelhos e equipamentos 
elétricos.  
 

b) Garantir que os geradores e a iluminação estejam 100% em funcionamento. 
 

c) Seguir as normas da ABNT 5410/2015 e demais pertinentes.  
 

d) Elaborar e implementar um plano para operação, limpeza especializada, conservação, 
reparo e manutenção dos sistemas elétricos de alta, média e baixa tensão, de modo a 
assegurar um fornecimento contínuo de energia elétrica livre de distúrbios de tensão.  

 
 

                                                           
4  Idem nota 2. 
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10.4. Conforto Térmico (Sistema de ar condicionado) 
 
Todo o sistema de ar condicionado deve seguir a norma ABNT NBR 1640 e Portaria nº 3523/98 
– Ministério da Saúde – Sistema de ar condicionado, e Resolução RE nº. 9 de janeiro de 2003 – 
ANVISA: Referenciais de Qualidade do Ar Interior em Ambientes Climatizados Artificialmente de 
Uso Público e Coletivo.  
 
Elaborar e implementar um plano de manutenção, reparos, conservação e limpeza especial 
periódica de todo o sistema, seguindo especificações do projetista/responsável técnico e 
fornecedor. 
 
Garantir a provisão de serviços de ar condicionado durante todas as horas de funcionamento 
em 365(6) dias por ano, em todos os ambientes internos, garantindo uma temperatura de 
22ºC, com uma variação máxima de mais ou menos 2ºC.  
 
 
10.5. Instalações de água, esgoto e drenagem  
 
Seguir as normas ABNT:NBR 5626 – água fria e NBR 8160 – Esgoto e demais pertinentes ao 
assunto.  
 
 
10.6. Sistema de detecção, prevenção e combate a incêndio  
 
É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a observação da legislação vigente quanto à segurança 
e proteção contra incêndio, preservando o CCS, sempre atendendo às normas quanto aos 
sistemas, equipamentos e treinamentos necessários e fazendo as complementações, 
readequações e sinalizações desses sistemas e equipamentos, caso haja necessidade durante a 
implantação das divisórias, forros e equipamentos de proteção acústica. 
 
Elaborar e implementar plano de manutenção preventiva e corretiva e verificação mensal do 
adequado funcionamento do sistema. 
 
Executar as políticas de prevenção e combate a incêndio, formuladas com auxílio dos órgãos 
competentes. 
 
Aplicar todas as normas ABNT referente a esse assunto.   
 
 
10.7. Áreas verdes (paisagismo e jardinagem)  
 
Elaborar e implantar projetos de paisagismo, inclusive sistema de irrigação, levando em 
consideração os projetos do CCS, relevo, solo, áreas de preservação, clima, vegetação, 
circulação etc. 
 
Implementar plano de manutenção de todas as áreas verdes internas e externas do CCS em um 
estado de conservação adequado.   
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11. PLANO DE OPERAÇÃO 
 
 
11.1. Diretrizes relativas à operação 
 
A operação do CCS deverá ser planejada de modo a explorar ao máximo a funcionalidade dos 
espaços, de forma eficaz e eficiente para, dessa forma, melhorar a taxa de ocupação e 
rentabilidade.  
 
A CONCESSIONÁRIA deverá operar os espaços de forma modular, com fechamentos removíveis 
e acessos independentes, de modo que possam abrigar eventos de portes diversos, 
aumentando ou diminuindo as áreas locáveis. 
  
Os espaços também deverão atender a eventos com escopos distintos. As áreas locáveis 
deverão, assim, ter preparação para suportar equipamentos especiais de iluminação e som. O 
tratamento acústico deverá ser feito de forma a garantir conforto auditivo aos usuários. O 
isolamento acústico deverá permitir que eventos distintos possam ser realizados 
simultaneamente, sem que haja interferência de som ou ruído de um evento nos demais.   
 
O PLANO OPERACIONAL deverá descrever em detalhes a operação dos equipamentos contendo 
no mínimo informações sobre o horário de funcionamento, atividades desenvolvidas, 
calendário de eventos com descritivo de cada um e quantidades de funcionários envolvidos em 
cada atividade.  
 
A relação entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros contratados será de única responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA, não cabendo ao PODER CONCEDENTE qualquer obrigação ou 
responsabilidade sobre os mesmos, devendo restringir as condições legais entre dois entes 
privados. 
 
A CONCESSIONÁRIA deverá prestar todos os serviços necessários ao pleno funcionamento do 
CCS atendendo às diretrizes e obrigações do edital e ANEXOS. 
 
Os escopos de serviços descritos neste item bem como as demais seções deste anexo deverão 
servir como referências mínimas e básicas para operação do CCS. A CONCESSIONÁRIA deverá 
propor escopo de serviços em quantidade e qualidade superiores às descritas nesta seção, 
buscando referência em experiências próprias e de terceiros em excelência operacional. 
 
O escopo de serviços oferecidos pela CONCESSIONÁRIA deve ser detalhado no PLANO 
OPERACIONAL em capítulo relacionado ao planejamento das atividades e rotinas aos itens 
listados abaixo, e demais que considerar relevante à operação do CCS. 
 
A CONCESSIONÁRIA também deverá providenciar a implantação e a certificação de um 
Sistema/Programa de Gestão de Qualidade. Os processos de execução, operação e manutenção 
de serviços relativos à gestão, planejamento, implantação, operação e promoção do Centro de 
Convenções de Salvador deverão ser certificados por organismo de acreditação reconhecido 
pelo Governo Brasileiro no prazo máximo de 02 (dois) anos a partir da assinatura do Contrato. 
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11.2. Serviço de limpeza  
 
O objetivo da limpeza é manter o CCS, em todos seus componentes livres de quaisquer 
elementos que possam ser caracterizados como lixo ou escória.   
 
Deverá haver dois tipos de limpeza: rotineira ou emergencial. A limpeza rotineira consistirá nos 
serviços de varredura e de limpeza e desobstrução dos dispositivos de drenagem. 
 
A limpeza emergencial será acionada sempre que se verificar sua necessidade imediata, 
especialmente quando houver detritos/cargas caídas ou derramadas. Neste último caso, uma 
equipe deverá ser disponibilizada prontamente, e suas ações deverão ser planejadas para a 
máxima eficácia de atendimento. 
 
Deverão ser previstos serviços periódicos de conservação e limpeza, envolvendo a limpeza de 
paredes, áreas revestidas de carpete ou outros revestimentos, móveis, cortinas, etc. 
 
Limpeza e higienização diária realizada ao menos 1 (uma) vez ao dia, com varrição das áreas de 
circulação, pisos, limpeza com pano/flanela de mobiliário, equipamentos, áreas de 
administração e qualquer outra área com circulação diária de pessoas, sendo usuários, 
visitantes ou funcionários;  
 
Limpeza mínima mensal de dispositivos de iluminação e domes de câmeras;  
Varrição e manutenção diária das áreas externas dos equipamentos, incluindo poda e 
manutenção das áreas verdes. 
 
Além disso, deverá ser providenciado limpeza e conservação de todos os equipamentos e 
materiais utilizados, de acordo com as normas aplicáveis.  
 
As equipes deverão receber equipamento individual e treinamento técnico adequados para 
execução destes serviços, que levem em consideração os vários tipos de detritos/carga, 
inclusive perigosas, compostas por substâncias agressivas, ou que necessitem a utilização de 
equipamentos especiais para seu manuseio e remoção.  
 
A CONCESSIONÁRIA deverá prover o CCS de serviços de limpeza, conservação de áreas verdes e 
paisagismo. 
 
Fica facultada a transferência da responsabilidade pela limpeza interna e externa para os 
organizadores dos eventos, cabendo a estes, neste caso, a manutenção das boas condições do 
ambiente e a devolução das áreas locáveis limpas, conforme lhe foram disponibilizadas. A 
CONCESSIONÁRIA será sempre a responsável final frente ao PODER CONCEDENTE. 
 
 
11.3. Gestão de resíduos  
 
É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a correta coleta, remoção e tratamento de lixo e 
entulhos. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar plano de coleta, remoção e tratamento de lixo 
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e entulhos, observando as melhores práticas, normas e legislação vigente de proteção do meio 
ambiente, em especial quanto a:   

a) O acondicionamento, armazenamento, a coleta, o transporte, a reciclagem, o 
tratamento e a remoção adequada do lixo, de modo a mitigar os riscos ambientais, 
ocupacionais e a proliferação de vetores e pragas; 
  

b) O cumprimento de normas de segurança no tocante à manipulação, armazenagem e 
transporte de produtos, substâncias, materiais e resíduos perigosos ou tóxicos; 
 

c) A gestão integrada dos resíduos sólidos que deve inserir em seu contexto um programa 
de Coleta Seletiva como forma de minimização de impactos ambientais;  
 

d) A organização de um sistema de coleta eficiente minimizando o problema da deposição 
clandestina, estimulando dessa forma a sua deposição em local regular e estabelecidos 
pela prefeitura.  
 
 

11.4. Controle de pragas  
 

Prever e executar programa de controle de pragas sinantrópicas, controle de cupins, 
desratização, desinsetização e controle de endemias.  
 
A CONCESSIONARIA deverá obter certificado de controle de pragas e renovar com 
periodicidade indicada pela regulamentação.  
 
 
11.5. Segurança   
 
Para garantir a integridade do patrimônio, a CONCESSIONÁRIA deverá conceber um programa 
de segurança e vigilância patrimonial, que fiscalizará todas as estruturas físicas, visando 
também a segurança dos funcionários, usuários e equipamentos. Tal estrutura deverá funcionar 
permanentemente, atendendo às suas funções com elevado padrão de qualidade e de 
modernidade, com todos os equipamentos em plena capacidade de uso, quadro pessoal 
necessário e adequado. 
 
Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro dos 
equipamentos facilitando, no possível, a sua atuação;  
 
A CONCESSIONÁRIA deverá implantar sistema de captação, registro e transmissão de imagens 
com o uso de câmeras de monitoramento, sistema de gravação e armazenamento de imagens, 
que permitam o acompanhamento dos respectivos ambientes, internos e externos e áreas 
adjacentes no âmbito da área de concessão. As imagens deverão ser armazenadas e disponíveis 
ao PODER CONCEDENTE pelo período mínimo de 40 (quarenta) dias.  
 
A CONCESSIONÁRIA deverá dispor de Plano de Segurança contendo mecanismos de controle e 
segurança aos visitantes e organizadores, sistemas de tecnologia em segurança, sistemas 
operacionais de câmeras e alarmes, equipes de segurança própria ou terceirizada, coordenação 
com o policiamento preventivo e implementação de perímetros de segurança. 
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A coordenação da segurança deverá ser implantada numa sala de Controle e Monitoramento 
que funcionará 24 (vinte e quatro) horas por dia e integrará a gestão de ocorrências, gestão de 
crise, planejamento e análise de dados. 
 
A CONCESSIONÁRIA deverá dispor de contingente brigadistas de incêndio ou de bombeiros civis 
para atuação no CCS, nos moldes da IT. 17/2016, própria ou contratada, seja na prevenção ou 
no combate ao princípio de incêndio, no abandono de área e na prestação de primeiros 
socorros, de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros. 

 
 

11.6. Eletricidade, água e esgoto  
 
A CONCESSIONÁRIA deverá envidar seus melhores esforços na busca de soluções sustentáveis 
na operação do CCS, como projetos de eficiência energética, cogeração de energia, melhor 
utilização da água, lixo, gás, dentre outros. A geração própria de energia deverá ser de baixa 
emissão de poluentes, baixo ruído e seguir a legislação em vigor do assunto. 
 
Deverá ser instalado grupo de geradores de eletricidade com isolamento acústico e depósito 
para armazenamento de combustível, em área externa, que deverão ter capacidade para 
produzir energia para todas áreas do CCS. A localização do espaço deverá permitir a fácil 
conexão do gerador ao CCS, que deverá estar preparado para o eventual uso de geradores de 
eletricidade. Durante a realização de eventos, geradores poderão ser fornecidos pela 
CONCESSIONÁRIA ou alugados pelos organizadores dos eventos. 
 
O CCS também deverá ter iluminação de emergência de acordo com normas técnicas dos 
bombeiros, iluminação de manutenção e serviços, iluminação vigia/sinalizadora para trânsito 
de pessoas em ambiente escuro e iluminação de ambiente para os usuários dos eventos. 
 
Para o atendimento da iluminação durante falta de energia elétrica, serão utilizadas luminárias 
específicas, em atendimento à norma de Sistema de Iluminação de Emergência – ABNT NBR 
10898. 
 
O Sistema de Iluminação de Emergência deverá ser constituído por bancos capacitores, 
nobreaks e/ou grupos geradores cuja capacidade mínima deve ser adequada ao funcionamento 
de todos os sistemas de segurança e iluminação. 
 
Deve ser implantado sistema de proteção contra descargas atmosféricas em todas as 
edificações de acordo com a normatização vigente. 
 
 
11.7. Telefonia, internet e cabeamento  
 
O CCS deverá ter aparelhos instalados para oferecer os serviços de internet e telefonia que 
poderão ser oferecidos gratuitamente ou cobrados dos usuários. O serviço de internet via Wifi 
deverá ter alcance em todos os ambientes, cobrindo, no mínimo, todas as áreas edificadas do 
Centro de Convenções, em condições de atender seus usuários com qualidade e satisfação, 
mesmo durante períodos de lotação total do CCS. 
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O serviço de telecomunicações deverá integrar soluções de alta qualidade para comunicação de 
áudio, vídeo e dados (streaming, telefonia, videoconferência, etc.), sendo estas disponíveis, no 
mínimo, na área administrativa, pavilhões e auditório do Centro de Convenções. O serviço de 
telefonia deverá ser instalado no mínimo nas áreas administrativas, auditórios, áreas de 
exposição e salas multiuso do CCS. Também deverão ser instaladas centrais telefônicas para 
atendimento operacional nas áreas de circulação, salas e auditórios.  
 
O CCS deverá contar com sistema de telefonia baseado em tecnologia de VoIP, ou superior, 
permitindo assim, fácil gestão dos ramais telefônicos, tanto na liberação de perfis de uso, bem 
como a instalação e desinstalação de um ramal, uma vez que basta conectá-lo a qualquer ponto 
de rede. 
 
As normas abaixo devem ser utilizadas como base para o dimensionamento dos sistemas de 
telefonia e internet: 
 

a) ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1 (Comercial Building Telecommuni- cations Cabling Standard 
Category 6); 

 
b) ANSI//EIA/TIA-569 (Comercial Building Standards for Tele- communications Pathways 

and Spaces)  
 

c) iii. ANSI/TIA/EIA-606 ( The Administration Standar for the Telecomumnications 
Infrastructure of Commercial Building);  
 

d) iv. ANSI/TIA/EIA-607 (Commercial Building Grounding andBonding Require-ments for 
Telecommunications); 
 

e) v. TIA/EIA TSB-72 (Centralized Optical Fiber Cabling Guidelines) ,  
 

f) vi. ISO/IEC 11801 (Information Technology – Generic Cabling for Customer Prem-ises), 
ABNT;  
 

g) NBR14565 Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de 
telecomunicações para rede estruturada em suas versões atualizadas, prevendo-se sem-
pre a concepção de cada ambiente;  
 

h) TIA/EIA-942 (Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers). 
 

i) O cabeamento estruturado do CCS deverá seguir normas ABNT em todas as áreas 
construídas. 

 
 
11.8. Minimização de ruído  
 
Provisão de equipamentos com tratamento acústico preparado para eventos com alto impacto 
sonoro.  
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Agendamento de eventos em datas e horários de forma que os eventos não causem impacto 
sonoro entre si e ao entorno. 
 
Gestão de estacionamento e filas de espera externa para que não gere ruído ao entorno.  
 
A CONCESSIONÁRIA deverá seguir as normas ABNT:NBR 10152/2008 – Sistemas sonoros e 
ABNT:NBR 12179/2008 – Tratamento acústico em recintos fechados.  
 
O CCS deverá dispor de áreas locáveis considerando as boas práticas em aplicação de isoladores 
de som e barreiras à propagação de ruídos para a realização de convenções, eventos e 
exposições, de maneira simultânea e independente.  
 
O isolamento acústico deverá ser feito de forma a garantir conforto auditivo aos usuários e 
permitir que eventos distintos possam ser realizados simultaneamente, sem que haja 
interferência de som ou ruído de um evento nos demais de acordo com as normas técnicas de 
desempenho aplicáveis.  
 
Nos locais que necessitarem de proteção acústica, será necessário prever placas, forros, mantas 
ou feltros com características de absorção sonora, sempre observando as Normas Técnicas da 
ABNT e do Corpo de Bombeiros e premissas contratadas no Plano Executivo. 
 
Para fins de modularidade, a área locável destinada a convenções e demais eventos deverá 
conter salas modulares que deverão ser subdivididas por meio de paredes removíveis de fácil 
manuseio para abrigar eventos de portes diversos e contar com isolamento acústico e ar-
condicionado, tornando o espaço modular para diferentes tamanhos. 
 
Para fins de simultaneidade, as salas modulares devem permitir a realização de eventos de 
maneira independente, com acessos e equipamentos de multimídia (projetor, tela de projeção, 
computador e sistema de som). 
 
O tratamento acústico deverá ser planejado de modo a minimizar a distorção do som e 
oferecer conforto auditivo aos usuários, conforme as normas técnicas de desempenho 
aplicáveis. O isolamento acústico deverá evitar a emissão de ruídos com o ambiente externo, 
bem como entre as áreas e diferentes módulos do Centro de Convenções, observada as normas 
técnicas pertinentes. 
 
 
11.9. Gestão de estacionamentos e controle do tráfego.  
 
A CONCESSIONÁRIA deverá prover: 
 

a) serviços necessários para assegurar a operação eficiente das áreas de estacionamentos 
de modo a garantir um tráfego fluido e seguro de veículos e a gestão de todos os 
espaços de estacionamento. 
 

b) ambiente seguro para a utilização dos estacionamentos pelos usuários, os seus veículos 
e pertences, e o patrimônio público. 
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11.10.  Serviços de montagem e desmontagem de espaços de eventos  
 
Na relação com o usuário final dos espaços para eventos, a CONCESSIONÄRIA deve estabelecer 
contratualmente, procedimento operacional padronizado, limites de responsabilidades de cada 
uma das partes, como também, definir as condições para: 
 

a) Montagem dos estandes; 
 

b) Limite de operação dos estandes; 
 

c)  Sinalização interna;  
 

d) Carga e descarga; 
 

e) Acesso de pessoal;  
 

f) Acesso de veículos; 
 

g) Equipamentos especiais; 
 

h) Embargo à montagem; 
 

i) Danos causados às instalações;  
 

j) Materiais remanescentes; 
 

k) Consumo de energia, água e outras facilidades; 
 

l) Vistorias de entrega e devolução das áreas. 
 
 
11.11. Áreas destinadas a serviços de alimentação coletivas  
 
Quanto a áreas de alimentação, a CONCESSIONÁRIA será responsável pela operação, gestão 
comercial e manutenção, contudo, poderá terceirizar essa operação. 
 
A CONCESSIONARIA deverá ser responsável por fornecer água potável com o devido controle 
de sua qualidade. 
 
A CONCESSIONÁRIA deverá  estar  em conformidade com todas as normas, regras e políticas 
dos órgãos competentes com vistorias periódicas desses agentes, em especial com as normas 
expedidas pelas autoridades sanitárias.  
 
 
11.12. Atendimento comercial  
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Disponibilidade de funcionários treinados (telefonista, recepcionista, gerente comercial, entre 
outros) para atendimento ao público, agendamento de eventos e apresentação do CCS.   
 
 
11.13. Atendimento ambulatorial   
 
Disponibilização de atendimento emergencial em eventos, especificamente planejado para 
funcionamento de posto de atendimento médico e/ou pré-hospitalar seguindo as normas 
pertinentes, conforme normas técnicas exigidas pelo Corpo de Bombeiros. 
 
A CONCESSIONÁRIA deverá exigir dos seus locatários, manter recursos humanos e 
equipamentos para prover primeiros socorros aos seus clientes, com condição de transporte 
aos hospitais e/ou postos de saúde próximos e credenciados, obedecendo à legislação vigente. 
 
 
11.14.  Monitoramento e relacionamento com o usuário 
 
A CONCESSIONÁRIA deve garantir que as informações prestadas ao PODER CONCEDENTE, com 
relação à concessão, são corretas e completas, sejam elas disponibilizadas sob a forma descrita 
neste anexo ou fornecidas sob qualquer outra forma. 
  
O registro de reclamações e ocorrências extraordinárias deverá ser compilado com base em 
reclamações do usuário, vizinhança, além de notificações de órgãos oficiais do governo, como a 
polícia e órgãos da Prefeitura de Salvador. 
 
A CONCESSIONÁRIA deverá garantir isonomia na relação com os clientes do CCS. A 
CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar na página da internet do CCS e em local de fácil 
identificação um número de telefone 0800 e uma área para o registro das reclamações e 
ocorrências extraordinárias dos usuários e vizinhança. A CONCESSIONÁRIA também deverá 
disponibilizar livro de registro de reclamações e ocorrências extraordinárias em local com 
acesso facilitado nas dependências do CCS. 
 
Os registros efetuados por meio de telefone, internet e livro de registro deverão ser 
armazenadas por pelo menos 24 (vinte e quatro) meses, conforme cláusula 13.4.1, “c” do 
contrato, e compilados no registro de reclamações e ocorrências extraordinárias. 
 
A CONCESSIONÁRIA deverá realizar pesquisa de satisfação do usuário trimestralmente e 
conterá informações sobre a satisfação de usuários (promotores de eventos, usuários finais, 
entre outros) sobre a disponibilidade da infraestrutura e qualidade dos serviços prestados. O 
PODER CONCEDENTE deverá aprovar o modelo e a metodologia da pesquisa de satisfação do 
usuário e poderá solicitar revisão periódica. 
 
 
11.15.  Alvarás, plantas e projetos   
 
É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a obtenção e manutenção durante todo o prazo da 
concessão, das autorizações, licenças de instalação e operação, e dos alvarás de funcionamento 
do CCS e dos eventos, junto aos respectivos órgãos e entidades da administração pública com 
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vistas à execução das atividades relacionadas à concessão, sendo todas as despesas com tais 
processos de sua exclusiva responsabilidade, nos termos do Contrato de Concessão. 
 
 
11.16. Utilização do CCS PELO PODER CONCEDENTE 
 
O PODER CONCEDENTE poderá exercer o direito de preferência, desde que não haja conflito 
com evento já contratado e/ou evento de calendário anual agendado.  
 
O PODER CONCEDENTE terá 25% (vinte e cinco por cento) de desconto sobre o preço praticado 
no mercado pela CONCESSIONÁRIA, para a realização de até 10 eventos por ano, sendo que 
cada evento poderá ter a duração máxima de até 5 dias, incluindo o período de montagem e 
desmontagem. A partir do 110 evento a ser realizado no mesmo ano, o PODER CONCEDENTE 
pagará os valores praticados no mercado pela CONCESSIONÁRIA. 
 
A reserva das datas mencionadas acima deverá ser confirmada com a CONCESSIONÁRIA, por 
escrito, com antecedência mínima de 6 meses de sua utilização. Caso não confirmada a reserva 
dentro desse prazo, a data poderá ser livremente comercializada pela CONCESSIONÁRIA. A 
reserva de datas pelo PODER CONCEDENTE com prazo inferior a 6 (seis) meses da data de 
realização do evento estará sujeita à disponibilidade. 
 
Todo o CCS deverá ser disponibilizado em perfeitas condições de uso para o PODER 
CONCEDENTE que fará uso direto ou disponibilizará a terceiros o uso do Centro de Convenções.   
 
 

IV. FISCALIZAÇÃO  
 
 
12. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA   
 
 
Prestar informações e esclarecimentos requisitados pelo PODER CONCEDENTE ou pelos 
verificadores independentes, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, a todas as 
dependências do CCS. 
  
Esclarecer e buscar sanar as reclamações, exigências ou observações feitas pelo PODER 
CONCEDENTE, conforme os prazos fixados em cada caso. 
 
Fornecer ao PODER CONCEDENTE todos e quaisquer documentos e informações pertinentes à 
concessão, facultando-os à fiscalização e à realização de auditorias. 
 
Disponibilizar as informações por meio eletrônico acessível remotamente, tanto pelo PODER 
CONCEDENTE, quanto pelos verificadores independentes. 
 
A CONCESSIONÁRIA deverá manter o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão 
permanentemente atualizados, zelando pela sua integridade.  
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Contratar engenheiro independente, mediante aceite do PODER CONCEDENTE, para realização 
de auditoria anual para verificar estado da manutenção e conservação do equipamento nos 
moldes constantes no Termo de Entrega e Recebimento das Instalações. 
 
É dever da CONCESSIONÁRIA obter e preservar atualizados os laudos técnicos de empresas 
especializadas que atestem as boas condições de uso e conservação dos equipamentos, 
estruturas e edificações, devendo disponibilizá-los ao PODER CONCEDENTE sempre que 
solicitado, e especialmente por ocasião da reversão dos bens nas hipóteses de extinção da 
concessão. 
 
Caso o laudo técnico indique qualquer ponto de atenção e /ou correção, a CONCESSIONÁRIA 
deverá elaborar em até 30 dias um plano de ação para tratamento e remediação imediata do 
item, que em hipótese alguma poderá se repetir no próximo laudo sob pena de aplicação de 
penalidade gravíssima, conforme CONTRATO. 
 
 
13. FISCALIZAÇÃO DO PODER CONCEDENTE 
 
 
Para exercer completa fiscalização sobre a CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE terá 
amplos poderes, inclusive para: 
  

a) Exigir da CONCESSIONÁRIA a estrita obediência às especificações e normas contratuais, 
restando franqueado ao PODER CONCEDENTE, na hipótese em que se verificar o 
descumprimento de tais obrigações, proceder à correção da situação, diretamente ou 
por meio de terceiros, inclusive com a possibilidade de ocupação provisória dos bens, 
instalações, equipamentos, material e pessoal da CONCESSIONÁRIA, podendo valer-se 
da garantia de execução do contrato para o ressarcimento dos custos e despesas 
envolvidos; e 
 

b) Rejeitar ou sustar qualquer serviço em execução, que ponha em risco a segurança dos 
usuários, a ordem pública e bens de terceiros.  

  
O PODER CONCEDENTE registrará e processará as ocorrências apuradas pela fiscalização, 
notificando a CONCESSIONÁRIA para regularização, sem prejuízo da eventual aplicação das 
penalidades previstas no CONTRATO. 
 
O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer horário e em qualquer circunstância, fazer contatos 
com qualquer órgão de comunicação da CONCESSIONÁRIA para averiguação do andamento ou 
solução de eventos específicos.  
 
A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a prestar informações e esclarecimentos requisitados pelo 
PODER CONCEDENTE, garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, a todas as dependências do 
Centro de Convenções de Salvador. 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019  

ANEXO IV 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2017 (Plantas, Memoriais Descritivos e delimitação de área), 

em mídia digital 

 

 

A MÍDIA DIGITAL CONTENDO O EDITAL DE CONCORRENCIA 002/17 

COM PLANTAS, MEMORIAIS DESCRITIVO E DELIMITAÇÃO DE ÁREA, 

PODERÁ SER OBTIDA, JUNTO À COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – 

COSEL, NO ENDEREÇO INDICADO NO SUB ITEM 5.1 DESTE EDITAL DE 

CONCORRENCIA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE UM DVD-R, VIRGEM 

E GRAVÁVEL.  
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019  

ANEXO V 

CERTIDÃO DE MÁTRICULA 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019  

ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE 
BEM PÚBLICO 

 
O MUNICÍPIO DO SALVADOR, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - 
SECULT, com sede na Rua Humberto de Campos , 251 – Graça – CEP 40.150-3130, , nesta 
Capital, Inscrita no CNPJ/MF n.º 13.927.801/0025-16, neste ato representada pelo Sr. 
Secretário, Dr. [x], nomeado pelo Decreto de [xx/xx/xxxx], publicado no DOM em [xx/xx/xxxx], e 
em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas por Decreto de [xx/xx/xxxx], 
publicado no DOM em [xx/xx/xxxx] doravante denominada PODER CONCEDENTE , e, do outro 
lado, a empresa [x], com sede na [x], inscrita no CNPJ sob n.º [x], neste ato representada pelo 
Sr. [x], RG nº [x], CPF n.º [x], doravante denominada simplesmente CONCESSIONÁRIA , 
representada pelo Sr.(a) [x], RG n.º [x], CPF n.º [x], têm entre si acordados os termos deste 
Contrato para CONCESSÃO À TÍTULO ONEROSO DE USO, cuja celebração foi autorizada 
mediante ato homologatório às fls. [x] do processo administrativo nº [x] - SEMGE, sujeitando-se 
as partes às Leis Federal nºs 8.666/94, 8.987/595, , e demais normas aplicáveis, mediante as 
cláusulas e condições que anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 
independentemente de transcrição, os documentos: 
 
a) Edital de Concorrência n.º 000/19 – SECULT de [xx/xx/xxxx] 

 
b) Proposta apresentada pela CONCESSIONÁRIA em  [xx/xx/xxxx] 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1 Constitui objeto deste Contrato de Concessão a Título Oneroso de Direito de Uso e 

Exploração de Bem Público, a gestão, o planejamento, a implantação, a operação, 
manutenção e a promoção do CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR, visando a 
realização de feiras, congressos, shows, seminários, dentre outros, assim como 
exploração de receitas acessórias 
 

1.2 A área objeto da concessão totaliza 103 mil m² (cento e três mil metros quadrados), 
sendo delimitada pelo perímetro descrito e detalhado no ANEXO IV do EDITAL; 

 

1.3 Respeitados os requisitos técnicos mínimos previstos no Projeto Básico constante no 
ANEXO II do EDITAL, a CONCESSIONÁRIA poderá utilizar a área restante do bem público 
concedido conforme o seu exclusivo interesse, desde que tais atividades sejam 
compatíveis com o uso previsto nesta concessão, com as posturas municipais que regem 
a matéria, e não violem as vedações previstas 

 

1.4 As receitas a serem percebidas pela CONCESSIONÁRIA decorrerão dos valores auferidos 
em razão do uso do bem público e pelas receitas acessórias mencionadas na Cláusula 
Décima Oitava deste CONTRATO. 
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1.5 Todos os bens imóveis ou móveis incorporados pela CONCESSIONÁRIA no bem público 
concedido, por acessão física ou intelectual, reverter-se-ão ao patrimônio público ao final 
da concessão, assim como todas as benfeitorias, ainda que úteis ou necessárias, sem 
direito a indenização por bens móveis ou imóveis ainda não depreciados quando do 
termo final da concessão. 

 

1.6 A descrição dos serviços se encontra detalhada no Projeto Básico – ANEXO II do 
respectivo Edital. 

 

1.7 O objeto deste Contrato não poderá sofrer  descontinuidade durante todo o prazo da 
sua vigência, devendo ser executado pela CONCESSIONÁRIA, sob a inteira 
responsabilidade funcional e operacional. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DA CONCESSÃO  
 
2.1 O prazo da concessão é de 25 (vinte e cinco) anos. 

 

2.2 O prazo da concessão será contado a partir da DATA DA PUBLICAÇÃO do Contrato. 
 

2.3 O prazo da concessão se encerrará com a formalização do respectivo Termo de Devolução 
do Bem Público Concedido. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO 

 
3.1 A CONCESSIONÁRIA poderá subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades 
relacionadas à execução do OBJETO, nos termos da legislação e deste CONTRATO. 
 
3.2 A CONCESSIONÁRIA deverá cuidar para que os terceiros contratados ou subcontratados 

sejam detentores de capacidade técnica compatível com as atividades OBJETO da 
concessão.  

 
3.3 O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados pela 

CONCESSIONÁRIA com subcontratados ou terceiros não pode ser alegado para eximi-la 
do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigações decorrentes deste CONTRATO. 

 
3.4 Não será permitida a subcontratação total do objeto contratual, assim entendida aquela 

que transfira ao subcontratado o controle ou a gestão completa sobre o objeto do 
CONTRATO, inclusive no que se refere à transferência das responsabilidades pelo 
planejamento do uso do CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR. 

 
3.5  Os contratos com subcontratados não poderão ter prazo de vigência superior ao deste 

CONTRATO. 
 
3.6 A CONCESSIONÁRIA será responsável, perante o PODER CONCEDENTE, pelo 

cumprimento do CONTRATO pelos terceiros que subcontratar. 
 
CLÁUSULA QUARTA - INTERPRETAÇÃO 
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4.1 Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição deste CONTRATO, 

prevalecerá o entendimento mais benéfico para o PODER CONCEDENTE. 
 
CLÁUSULA QUINTA –TRANSFERÊNCIA DO BEM PÚBLICO CONCEDIDO 

 
5.1 O bem público concedido será transferido para a CONCESSIONÁRIA conforme 

cronograma de acesso à obra, constante do Anexo III, mediante a assinatura do Termo 
Arrolamento e Transferência de Bens, no qual constará estado de conservação, operação 
e especificações técnicas dos bens concedidos, tornando-se, daí em diante, até a extinção 
da concessão, de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA a posse e o uso do 
bem público concedido, obedecidas as disposições do EDITAL e deste CONTRATO.  

 
5.2 A posse direta das instalações e equipamentos existentes, relacionados no Termo de 

Entrega do Bem Público Concedido, será transferida à CONCESSIONÁRIA 
simultaneamente à transferência de que trata a cláusula acima. 

 
5.3 Todos os bens imóveis ou móveis incorporados no BEM PÚBLICO CONCEDIDO, por 

acessão física ou intelectual, assim como todas as benfeitorias realizadas, ainda que úteis 
ou necessárias, reverter-se-ão ao patrimônio público ao final da concessão, não sendo 
admitida qualquer indenização por bens móveis ou imóveis ainda não depreciados 
quando do termo final da concessão.  

 

5.4 Sem prejuízo da obrigação de, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, realizar o 
levantamento e conferência dos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO em até 20 (vinte) dias 
após a conclusão e entrega da obra, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER 
CONCEDENTE até a segunda semana do mês de dezembro de cada ano, relatório 
circunstanciado que retrate a situação de todos os BENS REVERSÍVEIS.  

 

 
 

5.4.1 A CONCESSIONÁRIA zelará pela integridade dos BENS REVERSÍVEIS, assumindo a 
responsabilidade objetiva por sua guarda, manutenção, conservação e integridade;  

 
5.4.2 O relatório de que trata o caput deverá indicar, caso haja, os bens de terceiros 
existentes na ÁREA DA CONCESSÃO.  

 
5.4.3. A CONCESSIONÁRIA poderá demandar ao PODER CONCEDENTE a retirada de 
bens de terceiros presentes na ÁREA DA CONCESSÃO, não ficando a CONCESSIONÁRIA 
responsável por quaisquer custos daí decorrentes.  

 
5.5 Poderão ser utilizados, na execução do OBJETO, equipamentos, de infraestrutura ou 

quaisquer outros bens ou conjunto desses, que não sejam de propriedade do PODER 
CONCEDENTE ou da CONCESSIONÁRIA, desde que ao final do contrato sejam revertidos 
para o CONCEDENTE, conforme disposto no Caderno de Encargos Técnicos – Anexo III.  
 



 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL 

 

CONC. Nº 000/2019-SECULT. PG.-69 
 

5.5.1. O disposto acima não poderá ocorrer se houver risco ou prejuízo à continuidade 
da exploração do CCS 

 
5.6 Os BENS REVERSÍVEIS incluem: 

 
a) todos os bens imóveis e móveis relacionados como investimento obrigatório; 
b) edificações implantadas na ÁREA DA CONCESSÃO; 
c) infraestrutura permanente fixa (cabeamento, quadros de distribuição, pontos de 

conexão, etc.) e respectivos componentes hidráulicos, rede de TI, elétrica, de som, de 
imagem e de iluminação;  

d) sistemas e equipamentos de climatização, hidráulico e de energia; 
e) sistemas e equipamentos de CFTV; 
f) palcos, lonas, cabos, roldanas, talhas, estandes e demais equipamentos necessários 

para a montagem e realização de eventos, feiras e convenções;  
g) equipamentos de controles de acesso;  
h) sistemas, aparelhos e equipamentos necessários para o funcionamento da cabine de 

transmissão; e  
i) demais bens imóveis e móveis adquiridos e construídos ao longo da concessão. 

 
5.6.1. Os BENS REVERSÍVEIS não poderão, sem prévia autorização expressa do PODER 

CONCEDENTE, ser alienados, onerados ou dados em garantia, ou ainda, de qualquer 
modo, ser arrestados, penhorados ou expropriados sob qualquer forma.  

 
5.6.2. A CONCESSIONÁRIA somente poderá alienar os BENS REVERSÍVEIS:  
 

a) se substituí-los por outros em condições de operacionalidade e funcionamento 
idênticas ou superiores ao apresentado ou exigido dos substituídos; ou  

b) nos casos em que comprovadamente tais bens se mostrarem não mais necessários à 
execução das atividades da concessão; e  

c) qualquer caso, se for autorizado pelo PODER CONCEDENTE, procedendo-se à 
atualização do respectivo inventário. 

 
5.6.3. Em caso de alienação de BENS REVERSÍVEIS conforme a alínea “a” do §2º desta cláusula, 
os recursos auferidos com tal alienação serão classificados como RECEITAS ACESSÓRIAS.  
 
5.6.4. Em caso de alienação de BENS REVERSÍVEIS conforme a alínea “b” do §2º desta cláusula, 
os recursos auferidos com a alienação pertencerão ao PODER CONCEDENTE e deverão ser 
transferidos a este mediante depósito na conta:  
 

TITULARIDADE: Prefeitura Municipal do Salvador 

CNPJ nº 13.927.801/0001-49 

Banco do Brasil 
Agência nº 3832-6 

C/C nº 930.593-9  
 
5.6.5. Em qualquer caso de alienação, essa deve ser realizada em condições de mercado, e as 

respectivas transações deverão ser previamente informadas em detalhe ao PODER 
CONCEDENTE, especialmente quanto aos preços praticados.  
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CLÁUSULA SEXTA – BENS INTEGRANTES DA CONCESSÃO 

 
6.1 Integram a concessão. 
 

I – A área indicada e delimitada no EDITAL, correspondente a 103 mil m² (cento e três mil 
metros quadrados); 
 
II – Todos os bens imóveis, edifícios e quaisquer construções existentes no bem público 
concedido, totalizando a área construída no Centro de Convenções de aproximadamente 
37,6 mil m² (trinta e sete mil e sescentos metros quadrados), bem como quaisquer bens 
móveis a eles incorporados, conforme relação constante do Termo de Entrega do Bem 
Público Concedido; 
 
III – Os bens incorporados ao bem público concedido, ao longo de todo o prazo da 
concessão, por força de obras ou investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA, por 
acessão física ou intelectual, assim como todas as benfeitorias. 

 
6.3 Integram a concessão todos os bens móveis necessários à continuidade da exploração do 

bem público concedido, da forma como explorado pela CONCESSIONÁRIA. 
 
6.4 Integram ainda a concessão todos os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA.  
 
6.5 Todos os bens da concessão ou investimentos neles realizados deverão ser integralmente 

depreciados e amortizados pela CONCESSIONÁRIA durante a concessão de acordo com os 
termos da legislação vigente, não cabendo nenhum pleito de indenização no advento do 
termo contratual. 

 
6.6 Na hipótese de extinção antecipada do CONTRATO, a amortização dos investimentos da 

CONCESSIONÁRIA será calculada segundo o critério financeiro, considerando-se como 
premissa a amortização integral dos investimentos ao final da CONCESSÃO. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVERSÃO DOS BENS 

 
7.1 Todos os bens imóveis ou móveis incorporados pela CONCESSIONÁRIA no bem público 

concedido, por acessão física ou intelectual, reverterão ao patrimônio público ao final da 
concessão, assim como todas as benfeitorias, ainda que úteis ou necessárias, sem direito 
a indenização por bens móveis ou imóveis ainda não depreciados quando do termo final 
da CONCESSÃO. 

 
7.2 Bens reversíveis são todos aqueles vinculados à CONCESSÃO, construídos, adquiridos, 

produzidos/fabricados e implantados pela CONCESSIONÁRIA (edificações/instalações, 
sistemas, equipamentos, máquinas, componentes, sobressalentes, bens e direitos para a 
prestação dos serviços e outros), bem como os disponibilizados pelo Concedente, e, 
eventualmente, por seus agentes, que se façam necessários ao uso e exploração do bem 
público concedido. 
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7.3 Extinta a concessão, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSÍVEIS, direitos e 
privilégios vinculados à CONCESSÃO, transferidos ou disponibilizados à 
CONCESSIONÁRIA, ou por esta construídos/implantados e adquiridos, no âmbito da 
concessão, independentemente de quaisquer notificações ou formalidades. 

 
7.4 A reversão será gratuita e automática, com os bens em condições adequadas de 

operação, utilização e manutenção, bem como livres de quaisquer ônus, encargos, valor 
residual, tributo, obrigação, gravame, ou cobrança de qualquer valor pela 
CONCESSIONÁRIA, com as características e requisitos técnicos que permitam o uso e 
exploração do bem público concedido. 

 
7.5 Os bens revertidos ao PODER CONCEDENTE deverão estar em condições adequadas de 

conservação e funcionamento para permitir a continuidade dos serviços objeto da 
concessão, pelo prazo mínimo adicional de 05 (cinco) anos, salvo quando tiverem vida útil 
menor. 

 
7.6 Eventual custo com estes investimentos deverá ser amortizado e depreciado antes do 

término da vigência do CONTRATO, não tendo a CONCESSIONÁRIA direito a indenização 
a respeito. 

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

ou não depreciado dos bens e investimentos realizados na concessão, observado o 
conteúdo desta Cláusula, nos casos de extinção antecipada do CONTRATO, salvo quando 
a extinção do CONTRATO for resultando de irregularidade atribuída à CONCESSIONÁRIA. 
 

7.8 Caso a CONCESSIONÁRIA não cumpra as condições estabelecidas nesta cláusula, o 
PODER CONCEDENTE terá direito a indenização, a ser calculada nos termos da legislação 
aplicável, sem prejuízo das sanções cabíveis e execução de seguro e de garantia 
contratual. 

 
7.9 Extinta a concessão, o PODER CONCEDENTE procederá à vistoria dos bens a serem 

revertidos, da qual participará um representante da CONCESSIONÁRIA, destinada a 
verificar o estado de conservação e manutenção dos bens 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA DEVOLUÇÃO DO BEM PÚBLICO CONCEDIDO 

 
8.1 No caso de extinção da concessão, a CONCESSIONÁRIA deverá transferir ao PODER 

CONCEDENTE, ou a quem esta indicar, a posse do bem público concedido. 
 
8.2 Fica facultado ao PODER CONCEDENTE, ou a quem esta indicar, sub-rogar-se nos 

contratos vigentes de interesse da concessão, que tenham sido celebrados pela 
CONCESSIONÁRIA. 

 
8.3 Para a efetivação da devolução/transferência os procedimentos técnicos, gerenciais e 

jurídicos cabíveis e as regras para devolução do bem público ao PODER CONCEDENTE ou 
a terceiro autorizado, deverão ser estabelecidos em Programa de Desocupação, a ser 
elaborado pelas Partes até 36 (trinta e seis) meses antes do término da vigência do 
CONTRATO. 
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8.4 O Programa de Desocupação deve detalhar o estado de conservação e manutenção dos 

BENS REVERSÍVEIS, com laudos e relatórios técnicos, emitidos por profissional habilitado. 
 
8.5 O PODER CONCEDENTE, para a aplicabilidade da cláusula acima e para assegurar a 

continuidade do uso e a exploração do bem público concedido, designará Comissão de 
Desocupação para realizar vistorias confirmatórias e garantir a transição contratual. 
 

8.6 Após as vistorias confirmatórias, incluindo os laudos e relatórios técnicos do estado de 
conservação e manutenção dos bens a serem revertidos, caberá à Comissão de 
Desmobilização lavrar o competente Termo Provisório de Devolução do Bem Público 
Concedido, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do advento do termo contratual. 

 
8.7 O Termo Provisório de Devolução retratará a situação dos BENS REVERSÍVEIS e 

determinará a sua aceitação pelo PODER CONCEDENTE ou indicará a necessidade de 
correções ou substituições sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

 
8.8 Na hipótese de eventuais correções ou substituições a serem feitas pela 

CONCESSIONÁRIA, o Termo Provisório de Devolução deverá indicar o prazo para sua 
execução, de forma motivada. 

 
8.9 As correções e substituições realizadas com o objetivo de garantir o dever de manutenção 

e atualização dos BENS REVERSÍVEIS pela CONCESSIONÁRIA não gerarão direito à 
indenização ou compensação em seu favor. 

 

8.10   Ao término do prazo de vigência do CONTRATO, será lavrado o Termo de Devolução do 
Bem Público Concedido.  
 

8.11 Caberá à CONCESSIONÁRIA retirar todos os bens não reversíveis utilizados na concessão 
no prazo fixado no Termo Provisório de Devolução. 
 

8.12  O PODER CONCEDENTE poderá incluir nos Termos Provisório e Definitivo de Devolução o 
direito à sub-rogação nos contratos relativos a atividades inerentes, acessórias ou 
complementares ao serviço, bem como nos contratos de fontes provenientes de receitas 
alternativas, complementares, acessórias e de PROJETOS ASSOCIADOS, conforme 
definição constante no ANEXO I do Edital, celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e 
terceiros, cabendo à CONCESSIONÁRIA tomar as providências necessárias para aditar os 
contratos indicados.  
 

8.13 Quando se tratar de PROJETOS ASSOCIADOS, devem ser autorizados expressamente pelo 
PODER CONCEDENTE;  
 

8.14 As receitas derivadas dos PROJETOS ASSOCIADOS podem ser compartilhadas entre as 
PARTES, nos moldes acordados entre elas. 
 

8.15 A CONCESSIONÁRIA, desde 06 (seis) meses antes do advento do termo contratual, não 
poderá realizar dissolução ou partilha do patrimônio da SPE, antes que o PODER 
CONCEDENTE, por meio do Termo de Devolução do Bem Público Concedido, ateste que 
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os bens revertidos encontram-se em perfeitas condições de operacionalidade, utilização e 
manutenção, livres de quaisquer ônus ou encargos e que esteja plenamente assegurado o 
pagamento das importâncias devidas ao PODER CONCEDENTE, a título de indenização ou 
qualquer outro título. 
 

8.16 Enquanto não expedido o Termo de Devolução do Bem Público Concedido não será 
liberada a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 
8.17 Nas hipóteses de término antecipado do CONTRATO, a formalização da devolução dos 

bens deverá ser realizada pelas partes em até 30 (trinta) dias úteis da retomada da posse 
do bem público concedido, desde que concluída a aferição de eventuais indenizações 
cabíveis ao PODER CONCEDENTE e/ou CONCESSIONÁRIA. 

 
CLÁUSULA NONA – DA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECIFICO - SPE 

 
9.1 A CONCESSIONÁRIA será uma SPE, constituída sob a forma de sociedade por ações, 

constituída de acordo com a lei brasileira, com a finalidade exclusiva de operar a 
CONCESSÃO, devendo estar sediada no Município de Salvador. 
 

9.2 O capital social mínimo da CONCESSIONÁRIA será de R$ 17.000.000,00 (dezessete 
milhões) de reais. Devendo a integralização ser feita 50% na assinatura do contrato e 50% 
em até 180 (cento e oitenta) dias.  

 

9.3 A CONCESSIONÁRIA não poderá, durante o prazo da CONCESSÃO, reduzir o seu capital 
social abaixo do valor mínimo acima especificado, sem prévia e expressa autorização, por 
escrito, do PODER CONCEDENTE. 

 

9.4 O Estatuto Social da CONCESSIONÁRIA deverá contemplar cláusula que vede alteração de 
seu objeto social sem prévia e expressa anuência do PODER CONCEDENTE. 

 

9.5 O exercício social da CONCESSIONÁRIA e o exercício financeiro do CONTRATO coincidirão 
com o ano civil, feita exceção do primeiro ano, que terá início no dia de assinatura do 
CONTRATO DE CONCESSÃO.  

 

9.6 Sem prejuízo da regulamentação do Município de Salvador, a titularidade do Controle da 
CONCESSIONÁRIA deverá ser exercida pela PROPONENTE vencedora, ressalvada a 
transferência do Controle: 

 
a) Aos seus financiadores, conforme a MINUTA DO CONTRATO; 
b) A terceiros, mediante prévia autorização do PODER CONCEDENTE, obedecido o 

disposto na MINUTA DO CONTRATO, o que só poderá ocorrer após a data de 
assinatura do CONTRATO. 

 
9.7 A SPE deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e 

demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira (Lei nº 
6.404/1976 e alterações posteriores), em regras e regulamentações da CVM e das 
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Normas Contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, nos termos do 
§ 3º do art. 9º da Lei Federal nº 11.079/2004. 
 

9.8 Assinado o instrumento contratual, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter, durante toda 
a sua execução, as condições de habilitação e qualificação exigidas na LICITAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – REMUNERAÇÃO DO PODER CONCEDENTE PELA OUTORGA - VALORES 
PAGOS PELAS OUTORGAS 

 
10.1 CONCESSIONÁRIA pagará ao PODER CONCEDENTE, no primeiro ano, o valor mínimo de 

R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sendo 50% (cinquenta por cento) na data de 
publicação do contrato e 50% (cinquenta por cento), após decorridos 180 (cento e 
oitenta) dias da assinatura do CONTRATO, pelo direito de exploração da operação do CCS, 
em cheque administrativo nominal, sob pena de execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO 
do CONTRATO e decretação de caducidade do CONTRATO.  

 
10.2 A PARCELA VARIÁVEL DA OUTORGA deverá ser paga pela CONCESSIONÁRIA ao PODER 

CONCEDENTE, mensalmente, no 5o dia útil do mês subsequente, a partir do sexto ano do 
CONTRATO, calculada no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 
faturamento bruto da CONCESSIONÁRIA apurado mensalmente. 

 
h) Os pagamentos devidos pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE deverão ser 

realizados mediante depósito em conta corrente indicada formalmente pelo PODER 
CONCEDENTE, mensalmente em até 5 (cinco) dias úteis do mês subsequente ao mês de 
apuração.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VALOR DO CONTRATO 

 
11.1 O valor deste CONTRATO é a projeção das receitas oriundas da CONCESSÃO ao longo 

dos 25 anos e está estimado em R$ 340.000.000 (trezentos e quarenta milhões) de reais 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INVESTIMENTO MÍNIMO DA CONCESSIONÁRIA 

 
12.1 INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS 

 

 
12.1.1 A CONCESSIONÁRIA executará os INVESTIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS por 

sua conta e risco, com observância dos requisitos e especificações técnicas contidas no 
ANEXO III –CADERNO DE ENCARGOS TÉCNICOS  
 

Parágrafo único: Caso opte pelo aluguel ao final da CONCESSÃO, ou em caso de extinção 
antecipada, os bens deverão ser adquiridos e revertidos 

 

12.1.2 A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar a efetiva inauguração do CCS em até 6 
meses após liberação de acesso à obra conforme previsto no CADERNO DE ENCARGOS 
TÉCNICOS - ANEXO III 

 
12.2 DIRETRIZES PARA REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS 
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12.2.1 São diretrizes para a elaboração dos projetos e execução das obras relacionadas aos 
INVESTIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS:  

 
I equipar o CCS com geradores de energia com painel de transferência automática, 

que deverão manter todos os sistemas primários em operação, incluindo o 
sistema de iluminação do campo, no caso de falta de atendimento da rede em 
casos de emergência ou ausência temporária; 

 
II. planejar todas as intervenções a serem realizadas no CCS a fim de evitar a 

presença de elementos que afetem suas características estéticas e durabilidade 
estrutural, tais como trincas, fissuras, rachaduras e ferrugem; 

III. adotar padrão de comunicação visual e internet aptos a garantir elevado padrão 
de qualidade; 

IV. investir na obtenção e atualização das licenças necessárias para funcionamento do 
CCS, exceto as que forem atinentes ao realizador do evento; 

V. envidar esforços na busca de soluções sustentáveis na operação do CCS, como 
projetos de eficiência energética, cogeração de energia, melhor utilização da água, 
dentre outros; 

VI. mobiliário e equipamentos necessários à operação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  – MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES 

 
 

 
13.1 DA OPERAÇÃO – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1.1 A CONCESSIONÁRIA se obriga a operar o CCS, por sua conta e risco, desde a emissão da 

ORDEM DE INÍCIO DE OPERAÇÃO até o advento do termo deste CONTRATO. 
 

13.1.2 Fica assegurada à CONCESSIONÁRIA, na operação do CCS, ampla liberdade empresarial, de 
acordo com o disposto neste CONTRATO.  

 
13.2 PLANO DE GESTÃO 
 
13.2.1 A CONCESSIONÁRIA deverá  apresentar PLANO DE GESTÃO, composto por: 
 
13.2.2 PLANO OPERACIONAL, que deverá ser implantado e mantido por todo tempo do contrato, e 

deve incluir:  
 
 

a) os requisitos, procedimentos e atividades para a operação do CCS;  
 

b) esquemas alternativos de trabalho e de contingência para situações emergenciais, tais 
como falta de água, energia elétrica, gás, vapor, quebra de equipamentos, greves e outros; 

 

c) padrões mínimos de infraestrutura necessária ao funcionamento do CCS, garantindo a 
segurança do PÚBLICO; 
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d) esquemas de atendimento a situações de emergência que envolvam os USUÁRIOS ou 
colaboradores do CCS, observando-se todos os normativos pertinentes ao setor, mantendo 
disponíveis, para tanto, recursos humanos e materiais preparados;  

 

e) as medidas a serem executadas em caso de situações de urgência e emergência, desastres, 
necessidades de evacuações e outras assemelhadas;  

 

f) plano de vigilância e segurança patrimonial, de forma a garantir a segurança e integridade 
do equipamento e também dos colaboradores e usuários; e  

 

g) informações sobre horário de funcionamento, para as diversas finalidades;  
 

 
13.2.3 PLANO DE MANUTENÇÃO: que deverá ser implantado e mantido por todo 

tempo do contrato, abordando o conjunto de atividades requisitadas para 
manutenção e operação de cada equipamento, nos diversos usos, assim como 
os funcionários envolvidos;  

 
Parágrafo único: O PLANO DE GESTÃO deverá ser entregue ao PODER CONCEDENTE em até 60 
(sessenta) dias da assinatura do CONTRATO. 
 
 
13.3 REGISTRO DE ATIVIDADES 
 
13.3.1 A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, em periodicidade trimestral, Registro de 

Atividades, contendo no mínimo informações sobre o volume de eventos, tipo de 
evento, duração e preço praticado. 

 
13.4 REGISTRO DE RECLAMAÇÕES E OCORRÊNCIAS 

 

 
13.4.1 CONCESSIONÁRIA deverá manter Registro de Reclamações e Ocorrências 

Extraordinárias compilado com base em reclamações do PÚBLICO, além de notificações 
de órgãos oficiais, como a polícia e órgãos do Município de Salvador.  
 

13.4.2 A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar na página da internet do CCS em local de fácil 
identificação, um número de telefone e uma área para o registro das reclamações e 
ocorrências extraordinárias dos usuários e vizinhança. 
 

13.4.3 A CONCESSIONÁRIA também deverá disponibilizar livro de registro de reclamações e 
ocorrências extraordinárias em local com acesso facilitado. 
 

13.4.4 Os registros efetuados por meio de telefone, internet e livro de registro deverão ser 
armazenados por pelo menos 24 (vinte e quatro) meses, e compilados no Registro de 
Reclamações e Ocorrências Extraordinárias. 
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13.4.5 A CONCESSIONÁRIA disponibilizará ao PODER CONCEDENTE relatório, atualizado, com 
tais reclamações e ocorrências extraordinárias, bem como com as respostas fornecidas e 
as providências adotadas em cada caso. 
 

13.4.6 A CONCESSIONÁRIA deverá realizar pesquisa de satisfação do usuário 

trimestralmente e apresentar relatório ao PODER CONCEDENTE, que deverá aprovar 

o modelo e a metodologia da pesquisa, podendo solicitar a revisão periódica. 

 
 

13.5 DIRETRIZES 
 

13.5.1 À operação do CCS serão aplicáveis as seguintes regras:  
 

 

a) A CONCESSIONÁRIA ou suas subcontratadas deverão ter, ao longo de todo o período 
de concessão, um quadro de prepostos ou empregados capacitados para executar as 
atividades necessárias ao cumprimento do OBJETO, adotando as melhores práticas 
de mercado, com o objetivo de atingir excelência nos serviços que serão prestados 
no COMPLEXO. 
 

b) A CONCESSIONÁRIA deverá indicar um profissional ou profissionais, dentro de seu 
quadro de prepostos ou empregados, que tenha uma visão completa de todas as 
atividades relativas ao OBJETO, para realizar a interlocução com o PODER 
CONCEDENTE durante o período da concessão. 

 

c) A CONCESSIONÁRIA deverá prestar informações por meio de relatórios periódicos ao 
PODER CONCEDENTE para conferência e auditoria, de forma a garantir a 
transparência da gestão da concessão e o cumprimento do CONTRATO. 

 

d) O relatório anual deverá contemplar a descrição das atividades realizadas, da receita 
de uso do CCS e das demais receitas operacionais do período, dos investimentos, 
custeios e despesas, das eventuais obras de modernização, das atividades de 
manutenção preventiva e emergencial, dos eventuais períodos de interrupção do 
serviço e suas justificativas, do estado de conservação e dos demais dados e 
informações relevantes sobre o CCS. 

 

e) A CONCESSIONÁRIA deverá possuir um sistema de gestão automatizado que tenha 
como função integrar todos os sistemas relacionados à operação do CCS e que possa 
ser objeto de auditoria, caso seja solicitado pelo PODER CONCEDENTE. 

 

f) A CONCESSIONÁRIA deverá responder a qualquer consulta formulada pelo PODER 
CONCEDENTE num prazo de até 5 (cinco) dias uteis a contar da data do recebimento 
da consulta. 

 
13 A CONCESSIONÁRIA será responsável por todos os custos não previstos incorridos 
na realização de eventos a partir da ORDEM DE INÍCIO DE OPERAÇÃO. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES PELO PODER 
CONCEDENTE 

 
14.1 O CCS deverá ser disponibilizado para uso direto do PODER CONCEDENTE em perfeitas 

condições, nos termos e condições deste Capítulo.  
 

14.2 O PODER CONCEDENTE poderá utilizar o CCS para realização de até 10 (dez) EVENTOS 
anuais com duração máxima de 5 dias cada, incluindo montagem e desmontagem. 
 

14.3 Para estes EVENTOS, a CONCESSIONÁRIA deverá oferecer um desconto mínimo de 25% 
sobre os preços praticados junto ao mercado privado. No exercício do direito a que se 
refere o caput, é vedado ao PODER CONCEDENTE intermediar, ou de qualquer forma, 
solicitar à CONCESSIONÁRIA que o CCS seja disponibilizado a terceiros nas condições 
aplicáveis ao PODER CONCEDENTE, salvo quando o terceiro organizador do evento for 
parte da Administração Pública ou pela relevância do evento em si, desde que seja 
evento de grande reputação. 
 

14.4 O PODER CONCEDENTE terá prioridade de reserva das datas solicitadas, desde que a 
data não esteja contratada e que não choque com o planejamento de eventos 
recorrentes no CCS. 
 

14.5 No ato de reserva, o PODER CONCEDENTE deverá apresentar, por meio de carta 
assinada por autoridade competente, as seguintes informações à CONCESSIONÁRIA: 

 

 

 Nome do organizador do evento;  
 

 Nome e breve descrição do evento;  
 

 Datas solicitadas; e 

 

 Espaços solicitados 

 

14.6 Na hipótese de cancelamento de reserva já confirmada, será aplicada a política de 
cancelamento da CONCESSIONÁRIA para o mercado, sendo preservado um desconto de 
25% para o PODER CONCEDENTE. 
 

14.7 É de responsabilidade do Município de Salvador arcar com todos os custos da realização 
dos EVENTOS de interesse público no CCS. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES E RISCOS 

 
15.1 OBRIGAÇÕES E RISCOS DA CONCESSIONÁRIA 
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15.1.1 A CONCESSIONÁRIA será integralmente responsável pela relação não exaustiva dos 

riscos dispostos nas cláusulas abaixo: 
 
15.1.2 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a obter e manter todas as licenças, permissões e 

autorizações exigidas para a plena execução do OBJETO da CONCESSÃO, 
responsabilizando-se por todas as providências necessárias junto aos órgãos 
competentes, nos termos da legislação vigente, e arcando com todas as despesas e os 
custos envolvidos, assim como informar ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer dessas 
licenças, permissões ou autorizações forem retiradas, revogadas ou caducarem, ou, por 
qualquer motivo, deixarem de operar os seus efeitos, indicando, desde logo, as medidas 
que foram tomadas e/ou que serão tomadas para a sua obtenção; 
 

15.1.3 A CONCESSIONÁRIA deve manter durante o prazo do CONTRATO os requisitos de 
habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista e qualificação técnica previstos no 
EDITAL;  
 

15.1.4 A CONCESSIONÁRIA deve dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para 
a consecução de todas as obrigações estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiência e 
a qualidade contratualmente definidas  
 

15.1.5 Deve a CONCESSIONÁRIA honrar pontualmente os compromissos financeiros assumidos 
nos termos deste CONTRATO;  
 

15.1.6 Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à execução do OBJETO do 
presente CONTRATO. 
 

15.1.7 A CONCESSIONÁRIA deve permitir e colaborar com a fiscalização realizada pelo PODER 
CONCEDENTE;  
 

15.1.8 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a cumprir e respeitar as cláusulas e condições deste 
CONTRATO, submetendo-se plenamente à regulamentação existente ou a que venha a 
ser editada, às normas da ABNT e/ou do INMETRO ou outro órgão regulamentador 
competente, bem como às especificações e projetos pertinentes, aos prazos e às 
instruções da fiscalização do PODER CONCEDENTE, cumprindo ainda com as metas, 
parâmetros de qualidade e demais condicionantes para a execução do OBJETO da 
CONCESSÃO;  
 

15.1.9 A CONCESSIONÁRIA deve obedecer aos padrões e boas práticas de governança 
corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras adequadas; 
 

15.1.10 A CONCESSIONÁRIA é responsável, direta e indiretamente, por toda e qualquer 
atividade, incidente, ocorrência ou evento, de qualquer natureza, ocorrido ou 
desenvolvido durante o uso do BEM PÚBLICO CONCEDIDO, ainda que decorrente de 
ato, conduta ou omissão de preposto seu, a qualquer título. 
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§1º A CONCESSIONÁRIA é responsável pelas atividades que realizar, bem como pelos 
danos decorrentes da execução do OBJETO, inclusive quanto a terceiros e assumir a 
responsabilidade por acidentes de trabalho na execução do OBJETO do CONTRATO; 
 
§2º A CONCESSIONÁRIA deverá indenizar o PODER CONCEDENTE, o usuário ou terceiro, 
por qualquer dano que causar.  
 

15.1.11 A CONCESSIONÁRIA deve observar todas as determinações legais e regulamentares 
quanto às legislações tributária, trabalhista, previdenciária e de segurança e medicina 
do trabalho, tanto em relação aos seus empregados, quanto aos prestadores de 
serviços, contratados ou subcontratados, isentando o PODER CONCEDENTE de 
qualquer responsabilidade e apresentando-lhe, anualmente, relatório e certidões que 
comprovem o atendimento dessas exigências legais;  

 
15.1.12 É obrigação da CONCESSIONÁRIA cumprir e observar todas as normas e exigências 

legais ambientais;  
 
15.1.13 Ocorrendo ajuizamento de ação judicial ou administrativa relacionada à CONCESSÃO, 

a CONCESSIONÁRIA deve envidar os melhores esforços na defesa dos interesses 
comuns, praticando todos os atos processuais cabíveis com esse objetivo, sem prejuízo 
da possibilidade do PODER CONCEDENTE valer-se de qualquer instrumento processual 
de intervenção de terceiros. 

 
15.1.14 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a atender a convocações formalmente encaminhadas 

pelo PODER CONCEDENTE, inclusive para participar de reuniões;  
 
15.1.15 Deve a CONCESSIONÁRIA responsabilizar-se pela interlocução com terceiros, tais 

como órgãos públicos (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, órgãos e companhias de 
controle de tráfego etc.), CONCESSIONÁRIAS de serviços públicos e empresas privadas, 
visando ao correto desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO deste 
CONTRATO;  

 
15.1.16 Caso substitua os profissionais que possuírem atestado(s) previsto(s) no EDITAL, ou se 

esse profissional deixar seus quadros, comprovar que possui outro profissional capaz 
de atender aos requisitos de qualificação técnico-profissional exigidos;  

 
15.1.17 A CONCESSIONÁRIA não usará ou empregará mão de obra infantil, sob pena de 

decretação de caducidade da CONCESSÃO e de aplicação de multa, sem prejuízo das 
demais sanções legais cabíveis; 

 
15.1.18 A CONCESSIONÁRIA não praticará atos de corrupção, sob pena de decretação de 

caducidade da CONCESSÃO e aplicação de multa;  
 
15.1.19 A CONCESSIONÁRIA não usará ou empregará conteúdo discriminatório contra a 

mulher, sob pena de decretação de caducidade da CONCESSÃO e aplicação de multa, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 
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15.1.20 Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a criar sítio eletrônico sobre o CCS, nos padrões mais 
atualizados de webdesign, com informações e fotos sobre o equipamento, incluindo, 
ao menos, as características técnicas, dados para contato e detalhamento completo da 
programação de EVENTOS e feiras a serem realizadas;  

 
15.1.21 Deve a CONCESSIONÁRIA buscar atender os critérios de conformidade e 

disponibilidade, bem como os parâmetros habituais de qualidade na prestação dos 
serviços. 

 
15.1.22 É obrigação da CONCESSIONÁRIA colaborar com as autoridades em geral e, 

especificamente, com as Polícias Civil e Militar em caso de ocorrência de ordem 
policial;  

 
15.1.23 Em conjunto com o PODER CONCEDENTE a CONCESSIONÁRIA inventariará os BENS 

REVERSÍVEIS em até 20 (vinte) dias após a conclusão e entrega da obra. 
 
15.1.24 A CONCESSIONÁRIA deverá instituir uma Ouvidoria permanente para receber e 

processar as críticas e sugestões dos usuários do BEM PÚBLICO CONCEDIDO ou de 
terceiros afetados por sua exploração. 

 
15.1.25 Permitir acesso do PODER CONCEDENTE ou de seu representante para realizar 

fiscalização e vistoria. 
 
15.1.26 Contratar engenheiro independente, mediante aceite do PODER CONCEDENTE, para 

realização de auditoria anual para verificar estado da manutenção e conservação do 
equipamento nos moldes constantes no Termo de Entrega e Recebimento das 
Instalações. 

 
15.1.27 Providenciar junto ao Engenheiro Independente emissão de laudo técnico de avaliação 

acompanhado de Plano de Manutenção Preventiva e/ou Corretiva, compatível com o 

laudo. 

 
15.1.28 Sendo necessária alguma correção, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, em até 

30 (trinta) dias um Plano de Ação para tratamento e remediação imediata do item que, 

em hipótese alguma, poderá se repetir no próximo laudo de avaliação, sob pena de 

penalização.  

 
15.1.29 A CONCESSIONÁRIA deve compor e atuar no Comitê para acompanhar as obras, nos 

moldes previstos no EDITAL da Concorrência Pública SECULT nº. 002/2017 e ANEXOS. 
 
Parágrafo único: Se por ventura se mantiver omissa não poderá reivindicar alterações 
durante período que deveria estar atuante no Comitê 
 

15.1.30 A CONCESSIONÁRIA terá 6 (seis) meses, após receber autorização de acesso à obra 
para inaugurar o equipamento, conforme ANEXO III – CADERNO DE ENCARGOS 
TÉCNICOS 
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15.1.31 A manutenção pós entrega do bem concedido será feita pela CONCESSIONÁRIA 
conforme previsto no cronograma do PLANO DE MANUTENÇÃO. 

 
15.1.32 A CONCESSIONÁRIA é responsável, inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes 

riscos, sendo que a ocorrência dos fatos previstos não ensejará a recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO a seu favor:  

 
a) Prejuízos decorrentes de falha na segurança no local; 

 

b) Interrupções do serviço decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e 
permissões exigidas para operação e eventuais decisões judiciais que suspendam as 
atividades; 

 

c) Despesas, responsabilidades, prazos e encargos necessários à obtenção de 
autorizações, licenças e permissões exigidas operação do equipamento, ou 
resultantes destas autorizações, licenças e permissões, ainda que tais despesas 
sejam superiores às inicialmente estimadas; 

 

d) Aumentos ou redução de preço de insumos vinculados à atividade; 
 

e) Prejuízos decorrentes de erros na prestação do serviço; 
 

f) Investimentos, custos ou despesas necessárias para manter a boa qualidade da 
prestação dos serviços; greves, invasões, manifestações, ou qualquer outra espécie 
de condutas de terceiros, que venham a prejudicar a execução do CONTRATO; 

 

g) Mudanças tecnológicas; 
 

h) Recolhimento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU e Taxa de Coleta, 
Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD, limitado à ÁREAS 
PASSÍVEIS DE COBRANÇA DE IPTU; 

 

i) Incidência de responsabilidade civil, administrativa, ambiental, tributária e criminal 
por fatos que possam ocorrer durante a execução do CONTRATO, incluídos os 
custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações judiciais; 

 

j) Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de 
juros; 

 

k) Variações das taxas de câmbio; 
 

l) Dissídio coletivo da categoria; 
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m) Constatação superveniente de erros, ou omissões, nas premissas técnicas, 
econômicas ou financeiras adotadas pela CONCESSIONÁRIA quando da elaboração 
de sua proposta, no momento da LICITAÇÃO do objeto da presente CONCESSÃO, ou 
nos levantamentos que as subsidiaram, inclusive aqueles necessários para aferir os 
dados e projetos divulgados pelo PODER CONCEDENTE; 

 

n) Variação na demanda dos usuários de qualquer das instalações do bem público 
concedido; 

 

o) Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, de negligência, de 
inépcia ou de omissão na exploração adequada desta CONCESSÃO;  

 

p) Prejuízos decorrentes de riscos inerentes à atividade empresarial; 
 

q) Roubo, furto, destruição ou perda de BENS REVERSÍVEIS; 
 

r) Prejuízos decorrentes de erros na realização da gestão; 
 

s) Interrupção e/ou intermitência no fornecimento de energia elétrica; 
 

t) Aumento do custo de empréstimos e financiamentos a serem obtidos pela 
CONCESSIONÁRIA para realização de investimentos ou custeio das operações 
objeto da CONCESSÃO; 

 

u) Diminuição das expectativas ou frustração das receitas alternativas e 
complementares; 

 

v) Alteração do cenário macroeconômico. 
 

w) Criação, extinção ou alteração de tributos ou encargos legais que não tenham 
repercussão direta nas receitas e despesas da CONCESSIONÁRIA. 

  

15.1.33 A CONCESSIONÁRIA declara expressamente ter pleno conhecimento da natureza e 
extensão dos riscos por ela assumidos no CONTRATO, bem como ter levado tais 
riscos em consideração na formulação de sua proposta e assinatura do presente 
CONTRATO. 

 
15.2 RISCOS E OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

 
15.2.1 O PODER CONCEDENTE será exclusivamente responsável pelos riscos e obrigações 

abaixo: 
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15.2.2  Entregar a ÁREA DA CONCESSÃO livre e desimpedida de quaisquer ônus ou 
gravames que possam comprometer o cumprimento do CONTRATO DE CONCESSÃO 
ONEROSA DE OBRA PÚBLICA; 
 

15.2.3 A mudança na legislação tributária que aumente ou reduza custos operacionais ou 
custos de manutenção de equipamentos, exceto as mudanças nos Impostos sobre a 
Renda, serão arcados pelo PODER CONCEDENTE. 
 

15.2.4 O PODER CONCEDENTE responsabilizar-se-á pelo recolhimento do Imposto sobre 
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e Taxa de Coleta, Remoção e Destinação 
de Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD, desde que exista alteração da definição 
colocada para ÁREAS PASSÍVEIS DE COBRANÇA DE IPTU. 
 

15.2.5 Modificação unilateral, imposta pelo PODER CONCEDENTE, sobre as obrigações a cargo 
da CONCESSIONÁRIA, desde que, como resultado direto da modificação, verifique-se 
para a CONCESSIONÁRIA alteração substancial dos custos ou da receita, para mais ou 
para menos, compõe risco do PODER CONCEDENTE. 
 

15.2.6 Alteração legislativa de natureza não tributária que comprometa o uso do bem público 
concedido, nos termos previstos neste CONTRATO e no EDITAL. 
 

15.2.7 Realizar fiscalização das atividades exercidas pela CONCESSIONÁRIA periodicamente e 
gerar relatório.  
 

15.2.8 O PODER CONCEDENTE realizará vistoria periódica anual para avaliar a preservação 
da qualidade das estruturas físicas e instalações, com aplicação de multa para 
ocorrência de resultado negativo; 
 

15.2.9 O PODER CONCEDENTE responsabilizar-se-á pelos ônus, danos, despesas, pagamentos, 
indenizações e eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de 
natureza ambiental, anteriores à DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, relacionados 
ao OBJETO da CONCESSÃO, bem como pelos atos ou fatos que, embora posteriores à 
DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, decorram de ação ou culpa exclusiva do PODER 
CONCEDENTE. 
 

15.2.10  É obrigação do PODER CONCEDENTE fornecer informações para o desenvolvimento da 
CONCESSÃO que lhe estejam disponíveis.  

 
15.2.11  Deve o PODER CONCEDENTE prestar, se cabível, as informações solicitadas pela 

CONCESSIONÁRIA para o bom andamento da CONCESSÃO. 
 
15.2.12  O PODER CONCEDENTE deve indicar a CONCESSIONÁRIA, formalmente, o(s) 

agente(s) público(s) responsáveis pelo acompanhamento deste CONTRATO. 
 
15.2.13  É função do PODER CONCEDENTE acompanhar, fiscalizar permanentemente e 

atestar o cumprimento deste CONTRATO, bem como analisar as informações prestadas 
pela CONCESSIONÁRIA. 

 



 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL 

 

CONC. Nº 000/2019-SECULT. PG.-85 
 

15.2.14  Obriga-se o PODER CONCEDENTE a aplicar as sanções e penalidades e adotar as 
demais medidas necessárias ao cumprimento regular do presente CONTRATO em caso 
de inadimplemento das obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA. 
 

15.2.15  O PODER CONCEDENTE pode colaborar, dentro da sua esfera de competência e 
observados os termos da legislação pertinente, com a obtenção das licenças e 
autorizações eventualmente necessárias para a CONCESSÃO, junto aos demais órgãos 
municipais, inclusive com a participação em reuniões técnicas e envio de manifestações 
tempestivas e necessárias. 
 

15.2.16  A ocorrência de situações de força maior ou caso fortuito nos moldes a legislação civil, 
que não estejam cobertos pelo Seguro de Riscos Nomeados. 

 
15.2.17 Deve o PODER CONCEDENTE comunicar, por escrito, problemas detectados na 

operação da CONCESSIONÁRIA, bem como necessidade de reparo em equipamento e 
averiguar a efetiva solução realizada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ÍNDICE DE REAJUSTE DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
DO CONTRATO 

 
16.1 ÍNDICE DE REAJUSTE CONTRATUAL 

 
16.1.1 Serão corrigidos anualmente, desde a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, pela 

variação do IPCA/IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que vier a substituí-
lo, o VALOR DO CONTRATO e outros valores decorrentes deste CONTRATO. 

 
16.1 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 
16.1.1 EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 
16.1.1.1 Este CONTRATO estará em equilíbrio econômico-financeiro enquanto a 

CONCESSIONÁRIA estiver a cumprir com as obrigações e responsabilidades que 
assumir e não estiver a sofrer consequências de riscos alocados ao PODER 
CONCEDENTE.  

 
Parágrafo único: Por mais que as estimativas de cada PARTE tenham-na levado a pressupor o 
equilíbrio da relação entre os encargos e retribuições contratuais e justificado sua entrada na 
relação contratual, essas estimativas não serão consideradas na análise do equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO 

 
16.1.2 – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 
16.1.2.1 A CONCESSIONÁRIA, na medida em que suportar ônus decorrente de risco alocado 

ao PODER CONCEDENTE, assim como o PODER CONCEDENTE, na medida em que a 
efetiva materialização dos riscos a ele alocados reduzir ônus previsto para a 
CONCESSIONÁRIA, poderá alegar o desequilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO e pleitear o seu reequilíbrio. 
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16.1.2.2 A CONCESSIONÁRIA não fará jus a reequilíbrio econômico-financeiro nos casos em 
que riscos a ela alocados venham a se materializar.  

 
16.1.2.3 A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO não poderá 

importar efeito retroativo superior a 180 (cento e oitenta) dias da apresentação do 
pleito ou da comunicação. 

 
16.1.3 - PLEITO DE REEQUILÍBRIO 

 
16.1.3.1 O pleito de reequilíbrio deverá conter; 
 

a) demonstração do direito ao reequilíbrio, envolvendo precisas indicações do(s) 
risco(s) envolvido(s) alocado(s) ao PODER CONCEDENTE e do(s) evento(s) de 
risco concreto(s) que tenha(m) causado o desequilíbrio;  
 

b) demonstração do valor do desequilíbrio; 
 

c) proposta de reequilíbrio, contemplando sugestão de instrumento(s) de 
reequilíbrio a ser(em) utilizado(s); e 

 

d) indicação precisa da alocação de riscos decorrentes do(s) instrumento(s) de 
reequilíbrio, se for o caso. 

 
§1º. No tocante à demonstração do valor do desequilíbrio, deverá ser apresentado:  

 
a) detalhamento dos impactos efetivos, negativos e positivos, do(s) evento(s) 

causadores de desequilíbrio nos valores efetivos do fluxo de caixa da 
CONCESSIONÁRIA; 
 

b) demonstração de que os custos e investimentos relativos ao desequilíbrio são 
eficientes; 

 
c) em relação ao momento do cálculo, demonstração da mensuração dos impactos 

dos desequilíbrios já materializados e demonstração da estimativa dos impactos 
dos desequilíbrios a materializar.  

 
§2º. O pleito de reequilíbrio será acompanhado dos seguintes documentos ou 
demonstrativos:  

 
e) fluxo de caixa de desequilíbrio passado e futuro, incluindo valor presente do 

desequilíbrio, taxa(s) de desconto utilizada(s) e outras informações relevantes. 
 

16.1.4 – RECONHECIMENTO DO DIREITO AO REEQUILÍBRIO 

 
16.1.4.1 Será reconhecido o desequilíbrio econômico-financeiro da relação contratual e o 

respectivo direito a reequilíbrio se forem atendidas as seguintes condições:  
 



 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL 

 

CONC. Nº 000/2019-SECULT. PG.-87 
 

a) apresentação de pleito de reequilíbrio plausível e que atenda às condições da 
cláusula anterior; 
 

b) configuração do desequilíbrio, assim entendido o impacto à CONCESSIONÁRIA 
pelos efeitos de riscos assumidos pelo PODER CONCEDENTE;  

 

c) apuração de desequilíbrio efetivo, considerando os efeitos do evento de 
desequilíbrio líquido dos eventuais impactos positivos envolvidos. 

 
16.1.4.2 O PODER CONCEDENTE poderá solicitar informações necessárias à verificação do 

pleito de reequilíbrio, assim como tornar públicos os pleitos apresentados e as 
decisões adotadas, facultando-se aos interessados a apresentação de manifestação 
nos processos respectivos.  

 
Parágrafo único: Nos casos em que o desequilíbrio for favorável ao PODER CONCEDENTE, esse 
poderá iniciar o respectivo processo de análise e apuração de ofício, com base nas informações 
que dispuser, cabendo à CONCESSIONÁRIA tanto se manifestar acerca da pretensão daquele, 
quanto colaborar, provendo em tempo hábil as informações que dispuser e que sejam 
necessárias à análise dos valores de desequilíbrio e das correspondentes medidas de 
reequilíbrio.  
 
16.1.5 – ELABORAÇÃO DOS FLUXOS 

 
16.1.5.1 Em todos os casos de elaboração de fluxos dos dispêndios, esses serão marginais e 

deverão ser elaborados com base nas melhores informações disponíveis e 
atualizadas para se estimar o valor dos investimentos, dos custos, das despesas e 
das eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento de desequilíbrio.  

 
16.1.5.2 A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro se dará por meio da aplicação 

do Fluxo de Caixa Marginal, nos moldes abaixo: 
 
 

d) O processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será realizado 
de forma que seja nulo o valor presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal 
projetado em razão do evento que ensejou a recomposição, considerando (i) os 
fluxos dos dispêndios marginais resultantes do evento que deu origem à 
recomposição; (ii) os fluxos das receitas marginais resultantes do evento que deu 
origem à recomposição. 
 

e) Para eventos de desequilíbrio já ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser 
utilizada no cálculo do valor presente será composta pela média dos últimos 03 
(três) meses da taxa bruta de juros de venda do Tesouro IPCA+ com Juros 
Semestrais (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B – NTN-B), ex-ante a 
dedução do Imposto de Renda, com vencimento em 2045, publicada pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo impacto do evento 
de desequilíbrio no fluxo de caixa da CONCESSIONÁRIA, acrescida de um prêmio 
de risco de 3% a.a. (três por cento ao ano). 
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f) Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no cálculo do 

valor presente será composta pela média dos últimos 03 (três) meses da taxa 
bruta de juros de venda do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (antigas Notas 
do Tesouro Nacional Série B – NTN-B), ex-ante a dedução do Imposto de Renda, 
com vencimento em 2045, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, 
apurada na data de formalização do reequilíbrio mediante assinatura do 
correspondente aditivo contratual, acrescida de um prêmio de risco de 3% a.a. 
(três por cento ao ano). 

 
g) Em caso de extinção ou de recompra pelo Governo Federal dos títulos de que 

tratam as subcláusulas acima, as PARTES estipularão de comum acordo a nova 
metodologia de cálculo da taxa de desconto real anual e prêmio de risco a ser 
adotada. 

 
h) Quando os fluxos de caixa do negócio forem apurados em reais (R$) correntes, a 

taxa de desconto descrita nos subitens b e c desta cláusula deverá incorporar o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 
f) Para fins de determinação dos fluxos dos dispêndios marginais, deverão ser 

utilizadas as melhores informações disponíveis e atualizadas para se estimar o 
valor dos investimentos, dos custos e das despesas, bem como eventuais receitas 
e outros ganhos, resultantes do evento de desequilíbrio, tomando-se por base as 
melhores referências de preço do setor público e/ou do setor privado disponíveis 
no momento do pleito e, na indisponibilidade de informações mais atuais e a 
critério do PODER CONCEDENTE, das projeções realizadas por ocasião da 
concorrência.  

 
16.1.5.3 Os processos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro não poderão 

alterar a alocação de riscos originalmente prevista no CONTRATO. 
 
CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE PERANTE A TERCEIROS 

 
17.1 DA RESPONSABILIDADE GERAL 

 
17.1.1 A CONCESSIONÁRIA responderá, nos termos da legislação aplicável, por quaisquer 

prejuízos causados a terceiros, por si ou seus administradores, empregados, prepostos 
ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, 
no exercício das atividades abrangidas pela CONCESSÃO, não sendo assumida pelo 
PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade dessa natureza. 

 
17.2 DOS CONTRATOS COM TERCEIROS 

 
17.2.1 A CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento e a execução 

de atividades inerentes, acessórias ou complementares à CONCESSÃO. 
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17.2.2 Compreendem as atividades referidas no item anterior, todas àquelas relativas à 
elaboração dos projetos, manutenção, conservação, bem como a locação, 
arrendamento, cessão de uso ou contratação, por qualquer forma em direito admitido, 
das unidades autônomas, áreas, prédios e espaços passíveis de exploração comercial, 
integrantes do conjunto do bem público concedido. 
 

17.2.3 A celebração dos contratos referidos na Cláusula 17.2.1 deverá ser autorizada 
previamente pelo PODER CONCEDENTE, que analisará a atividade a ser implantada, as 
condições de exploração, inclusive com relação aos preços a serem contratados, bem 
como as condições técnicas e operacionais do terceiro contratado. 
 

17.2.4 A CONCESSIONÁRIA se responsabiliza por todos os atos praticados pelos terceiros 
contratados, não podendo invocar qualquer disposição em sentido contrário, ainda que 
prevista no instrumento contratual pactuado. 
 

17.2.5 Os contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e os terceiros a que se refere esta 
cláusula reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação 
jurídica entre os tais terceiros e o Órgão Concedente. 
 

17.2.6 O fato de o CONTRATO ter sido de conhecimento do Concedente não poderá ser 
alegado pela CONCESSIONÁRIA para eximir-se do cumprimento total ou parcial de suas 
obrigações decorrentes do CONTRATO, ou justificar qualquer atraso ou modificação nos 
investimentos exigidos nesta CONCESSÃO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – RECEITAS ACESSÓRIAS - DAS FONTES ACESSÓRIAS DE RECEITA 

 
18.1 Além dos valores auferidos em razão do uso do bem público concedido, a 

CONCESSIONÁRIA poderá ainda ser remunerada pelas seguintes fontes acessórias de 
receita: 

 
I – Rendimentos decorrentes de aplicações financeiras; 
 
II – Cobrança por publicidade permitida em lei, na forma regulamentada pelo Poder 
Público; 
 
III – Comercialização de ‘naming rights’, se houver, de qualquer dos equipamentos 
existentes no bem público concedido, com a autorização expressa do PODER 
CONCEDENTE, podendo haver compartilhamento, desde que acordado entre as Partes; 
 
IV – Indenizações e penalidades pecuniárias previstas nos contratos celebrados entre a 
CONCESSIONÁRIA e terceiros; e 

 
V -Decorrentes da prestação de serviços complementares. 

 
 

18.2 É vedada a exploração de atividades ou veiculação de publicidade que infrinjam a 
legislação em vigorou que possam prejudicar o uso e a exploração do bem público 
concedido. 
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18.3 Todos os contratos relativos à exploração das fontes de receita objeto desta cláusula 
devem ser firmados por escrito e apresentados ao PODER CONCEDENTE para ciência, 
posteriormente à assinatura. 
 

18.4 Nenhum contrato celebrado entre a CONCESSIONÁRIA e particulares no âmbito desta 
cláusula poderá ultrapassar o prazo da CONCESSÃO, salvo determinação expressa em 
contrário dado pelo PODER CONCEDENTE, devendo a CONCESSIONÁRIA adotar todas as 
medidas pertinentes para entrega das áreas objeto de exploração livres e desobstruídas 
de quaisquer bens e direitos, inclusive sem nenhum valor residual, tributo, encargo, 
obrigação, gravame e sem quaisquer ônus para o PODER CONCEDENTE, ou cobrança de 
qualquer valor pela CONCESSIONÁRIA e seus subcontratados. 
 

18.5 A CONCESSIONÁRIA poderá desenvolver PROJETOS ASSOCIADOS e submeter para 
aprovação expressa do PODER CONCEDENTE com todos os estudos técnicos de 
engenharia, econômico-financeiro e jurídico, quando couber. 
 

18.6 Poderá ser proposto pelo PODER CONCEDENTE compartilhamento de resultado 
específico para cada PROJETO ASSOCIADO, sendo o critério negociado caso a caso entre 
as PARTES, em função dos estudos técnicos apresentados. 
 

18.7 Eventuais prejuízos incorridos pela CONCESSIONÁRIA em PROJETOS ASSOCIADOS, 
complementares, alternativos ou acessórios ou receita inferior à inicialmente estimada 
não poderão ser invocados para efeito de revisão do CONTRATO ou reequilíbrio 
econômico-financeiro, cabendo à CONCESSIONÁRIA assumir integralmente o risco de 
sua execução. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FINANCIAMENTOS 

 
19.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos 

necessários ao normal desenvolvimento das atividades previstas para o uso do bem 
público concedido, bem como para cumprir, cabal e tempestivamente, todas as 
obrigações assumidas neste CONTRATO. 
 

19.2 A CONCESSIONÁRIA não poderá alegar qualquer disposição, cláusula ou condição do(s) 
CONTRATO(s) de Financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para 
se eximir, total ou parcialmente, das obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos 
termos deverão ser de pleno conhecimento da(s) instituição(ões) financiadora(s). 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – GARANTIAS E SEGUROS 

 
20.1 GARANTIAS 

 
20.1.1 A CONCESSIONÁRIA prestou garantia específica do exato e pontual cumprimento das 

obrigações decorrentes do CONTRATO, no valor de R$ 17.000.000,00 (dezessete 
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milhões) de reais, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado da 
contratação. 
 

20.1.2 A garantia especificada no item 20.1.10 servirá para cobrir: 
 

I – O pagamento do valor da outorga fixa e da outorga variável; 
 
II – O pagamento do valor decorrente dos prejuízos causados peço descumprimento das 
obrigações contratuais. 

 
20.1.3 A garantia tem como beneficiário o PODER CONCEDENTE e se destina ao ressarcimento 

de custos e despesas incorridas face ao inadimplemento das obrigações assumidas pela 
CONCESSIONÁRIA, devendo ser executada para pagamento de multas que forem 
aplicadas à CONCESSIONÁRIA. 
 

20.1.4 Se o valor das multas impostas for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, a CONCESSIONÁRIA responderá pela diferença e deverá repor o valor integral da 
garantia prestada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da respectiva notificação, sob 
pena de cobrança judicial. 
 

20.1.5 Até a assinatura do Termo de Devolução do Bem Público Concedido o CONTRATO 
deverá estar garantido, nos termos desta cláusula. 
 

20.1.6 A garantia em tela deverá ter vigência mínima de 12 (doze) meses. 
 

20.1.7 A garantia prevista poderá ser prestada, a critério da CONCESSIONÁRIA, em qualquer 
das seguintes modalidades: 
 
I – Em moeda corrente do país; 
 
II – Em títulos da dívida pública, observado o disposto no artigo 56, § 1º, I, da Lei Federal 
Nº 8.666/93 e desde que não gravados com cláusula de inalienabilidade e 
impenhorabilidade, ou adquiridos compulsoriamente; 
 
III – Seguro-garantia; e 

 
IV – Fiança bancária. 
 

20.1.8 Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá observar a 
vigência mínima, com cláusula de renovação automática, vinculada à reavaliação do 
risco 

 

20.1.9 Quando a modalidade for seguro-garantia, as apólices de seguro deverão estar 
acompanhadas da comprovação de contratação de resseguro, nos termos da legislação 
vigente à época da apresentação. 
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20.1.10 Quando a garantia for prestada por fiança bancária deverá ser fornecida por instituição 
financeira autorizada a funcionar no Brasil, classificada entre as 50 (cinquenta) 
maiores, pelo critério de ativo total menos intermediação, conforme relatório emitido 
trimestralmente pelo Banco Central do Brasil. 
 

20.1.11 No caso da seguradora não renovar a apólice de seguro-garantia, a CONCESSIONÁRIA 
deverá apresentar garantia de valor e condições equivalentes antes do vencimento da 
apólice, independente de notificação. 

 

20.1.12 O descumprimento da condição estabelecida neste item, ou a não aprovação pelo 
PODER CONCEDENTE da garantia ofertada em substituição, caracterizará a 
inadimplência da CONCESSIONÁRIA. 

 

20.1.13 A garantia oferecida não poderá conter qualquer tipo de ressalvas ou condições que 
possam dificultar ou impedir sua execução ou que possa deixar dúvidas quanto à 
firmeza da garantia oferecida. 

 

20.1.14 Salvo determinação expressa neste CONTRATO em sentido contrário, as garantias 
deverão ser depositadas na conta que será especificada pelo PODER CONCEDENTE. 

 

20.1.15 Todas as despesas decorrentes da prestação das garantias correrão por conta do 
licitante, da CONCESSIONÁRIA e de seus acionistas, conforme o caso. 

 

20.1.16  A redução da garantia ou a sua extinção somente poderá ser efetivada com a prévia e 
expressa autorização do PODER CONCEDENTE. 

 

20.1.17 A devolução da garantia ocorrerá após a emissão do Termo de Devolução do Bem 
Público Concedido, mediante a solicitação escrita da CONCESSIONÁRIA, com atestado 
de cumprimento de todas as obrigações contratuais. 

 

20.2 DOS SEGUROS 

 
20.2.1 A CONCESSIONARIA, além dos seguros exigíveis pela legislação aplicável, deverá 

assegurar a existência e manutenção em vigor durante todo o prazo de duração da 
CONCESSÃO, das apólices de seguro necessárias para garantir uma efetiva cobertura 
dos riscos inerentes a execução das atividades pertinentes a CONCESSÃO, em condições 
aceitáveis pelo PODER CONCEDENTE e compatíveis com a regulação setorial da 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e as práticas do Mercado Segurador 
Brasileiro. 
 

20.2.2 Todas as apólices de seguro incluirão o PODER CONCEDENTE como cossegurada e 
ainda possuirão, como prazo mínimo de vigência, o período de 12 (doze) meses. 
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20.2.3 O PODER CONCEDENTE deverá ser indicado como cossegurado nas apólices de seguros 
referidas neste Contrato, cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, 
suspensão, modificação ou substituição de quaisquer apólices contratadas pela 
CONCESSIONARIA, bem como a alteração nas coberturas e demais condições 
correspondentes, a fim de se assegurar a adequação dos seguros a novas situações 
que ocorram durante o período do CONTRATO. 

 
20.2.4 As instituições financeiras que realizem empréstimos poderão ser incluídas nas apólices 

de seguro, na condição de cosseguradas ou beneficiarias. 
 
20.2.5 As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou disposições que 

contrariem as disposições do presente CONTRATO ou a regulação setorial. 
 
20.2.6  Em caso de descumprimento pela CONCESSIONÁRIA da obrigação de contratar ou 

manter as apólices de seguro de que trata este EDITAL, o PODER CONCEDENTE 
poderá proceder a contratação e ao pagamento direto dos prêmios das referidas 
apólices, correndo os respectivos custos por conta exclusiva da CONCESSIONÁRIA. 

 
20.2.7 Eventuais diferenças entre os danos apurados e as indenizações/sinistros pagos não 

ensejarão direito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
 
20.2.8 A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer, no final da vigência do seguro, caso não possua a 

nova apólice, certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando que os riscos 
envolvidos foram colocados no mercado segurador, conforme período determinado 
e de acordo com as coberturas e franquias solicitadas, aguardando apenas a 
autorização da instituição competente (SUSEP) para emissão da nova apólice. 

 
20.2.9 As coberturas de seguro deverão manter-se em plena vigência desde a assinatura do 

Termo de Entrega do Bem Público Concedido até a assinatura do Termo de 
Devolução do Bem Público Concedido. 

 
20.2.10 Qualquer indenização devida, em decorrência de sinistros cobertos pelo seguro 

previsto neste item, somente poderá ser paga à CONCESSIONÁRIA após prévia e 
expressa anuência do PODER CONCEDENTE, condição esta que sempre deverá 
constar explicitamente da apólice correspondente. 

 
20.2.11 As apólices de seguro deverão conter expressamente a cláusula de recomposição 

automática dos valores segurados, inclusive para a Seção de Responsabilidades Civil, 
a não ser que essa cobertura não esteja disponível no mercado segurador, o que 
deve ser confirmada por carta encaminhada ao PODER CONCEDENTE e subscrita pela 
resseguradora. 

 
20.2.12 A CONCESSIONÁRIA e responsável pelo pagamento integral da franquia, em caso de 

utilização de quaisquer dos seguros por ela contratados. 
 
20.2.13 Todos os seguros deverão ser efetuados em seguradoras em operação no Brasil. 
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20.2.14 Para cumprimento do disposto nesta cláusula, a CONCESSIONÁRIA, além das 
coberturas de seguro exigíveis de acordo com a legislação aplicável, manterá em 
vigor, por todo o tempo da CONCESSÃO, as apólices de seguro previstas nos itens 
seguintes. 

 
20.2.15 Os seguros mínimos exigidos são: 
 

a) Seguro de Riscos Nomeados: cujo limite máximo de garantia deve ser 
suficiente para cobrir integralmente o valor patrimonial do conjunto de bens 
reversíveis, com indenização no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão) de reais, 
para cobertura de danos materiais decorrentes dos seguintes eventos: (1). 
Cobertura Básica Obrigatória: incêndio, queda de raio e explosão de qualquer 
natureza; (2). Cobertura de danos elétricos; (3).Cobertura de vendaval, 
furacão, ciclone, granizo, impacto de veículos terrestres e queda de aeronaves; 
(4). Cobertura de tumultos, greves, manifestações e “lock-out”; (5). Cobertura 
de desmoronamento; (6). Cobertura de alagamento e inundações; (7). 
Cobertura de vazamento na tubulação e danos por água; (8). Cobertura de 
lucros cessantes referentes às despesas fixas necessárias à continuidade da 
OPERAÇÃO, pelo período indenitário mínimo de 12 (doze) meses;  
 

b) Seguro de Responsabilidade Civil Geral (RCG): para guarda de veículos de 
terceiros, cobrindo danos materiais e roubo ou furto qualificado aos veículos 
sob sua guarda, no interior do estabelecimento, com indenização de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais); Para estabelecimentos comerciais, 
cobrindo danos materiais e corporais, decorrentes de acidentes relacionados 
com a existência, uso e conservação do imóvel especificado na apólice; 
operações comerciais do segurado; a existência e conservação de painéis de 
propaganda, letreiros e anúncios pertencentes ao segurado; eventos 
programados pelo segurado, com cobertura equivalente a R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais); Para empregador, cobrindo danos corporais sofridos por 
seus empregados e prepostos, quando a serviço do segurado ou durante o 
percurso de ida e volta do trabalho, sempre que a viagem for realizada por 
veículo contratado pelo segurado com cobertura equivalente a R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais); e 

 

c) Seguro de Riscos Operacionais: para danos materiais cobrindo avarias, perdas 
e destruição ou dano parcial ou total dos bens que integram a CONCESSÃO, 
com cobertura equivalente a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), devendo 
esse seguro cobrir aquilo que se inclui, normalmente, de acordo com padrões 
internacionais para empreendimentos desta natureza, nas seguintes 
modalidades: 

 
I – Pequenas obras de engenharia; 
  
II – Danos patrimoniais; e 

 
III – Avaria de máquinas e equipamentos. 
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20.2.16 A CONCESSIONÁRIA deverá, previamente à contratação dos seguros, apresentar ao 
PODER CONCEDENTE os termos e condições das apólices que pretende contratar para 
aprovação do PODER CONCEDENTE, que poderá exigir alterações nas apólices para 
assegurar a devida cobertura dos bens a serem segurados.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 
21.1 A fiscalização da CONCESSÃO, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONÁRIA, 

durante todo o prazo do CONTRATO, será executada pelo Concedente 

 
21.2 O PODER CONCEDENTE designará fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução do 

CONTRATO, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do instrumento contratual, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados. 

 

21.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 
ser solicitadas aos seus superiores em tempo ábil para a adoção das medidas 
convenientes. 

 
21.4 A CONCESSIONÁRIA deverá indicar preposto para, se aceito pelo PODER CONCEDENTE, 

representá-la na execução do CONTRATO. 
 

21.5 Para os fins dispostos neste item, a CONCESSIONÁRIA, além das demais obrigações de 
prestar as informações estabelecidas no EDITAL, no CONTRATO e na legislação aplicável, 
preparará e apresentará ao PODER CONCEDENTE, anualmente, até o dia 30 de abril de 
cada ano, atendendo às disposições da Lei Nº 6.404/1976 e da Lei Nº 11.638/2007, as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano 
anterior, incluindo, dentre outros, os seguintes documentos: 

 
a) Relatório da Administração; 

 

b) Balanço Patrimonial; 
 

c) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos acumulados; 
 

d) Demonstração de Resultados do Exercício; 
 

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa; e 

 

f) Notas Explicativas do Balanço. 
 

 
21.6 Os documentos exigidos no item 9.2 deverão ser auditados por empresa de auditoria de 

reconhecida reputação no mercado. 
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21.7 As informações exigidas na cláusula 21.5 têm por objetivo, exclusivamente, permitir ao 
PODER CONCEDENTE fiscalizar a solidez financeira da CONCESSIONÁRIA e os valores 
devidos a título de outorga variável. 
 

21.8 Sem prejuízo da fiscalização objeto do item anterior, o PODER CONCEDENTE 
estabelecerá, em conjunto com a CONCESSIONÁRIA, um cronograma de fiscalização e 
acompanhamento da execução das obras que forem realizadas no bem público 
concedido. 

 

21.9 Durante todo o prazo da CONCESSÃO a CONCESSIONÁRIA obriga-se a: 
 

I – Dar conhecimento imediato de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar ou 
impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigações contratuais e que possa 
constituir causa de intervenção ou extinção da CONCESSÃO; 
 
II – Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situação que corresponda a fatos que 
alterem de modo relevante o normal desenvolvimento dos serviços ou da exploração, 
apresentando, no prazo mínimo necessário, relatório detalhado sobre esses fatos, 
incluindo, se for o caso, contribuição de entidades especializadas, externas à 
CONCESSIONÁRIA, com as medidas tomadas ou em curso para superar ou sanar os fatos 
referidos; e 

 
III – Apresentar mensalmente relatório com as informações atualizadas do faturamento 
bruto da CONCESSIONÁRIA, para efeito de apuração do valor devido a título de outorga 
variável, em 15 dias do término da apuração. 

 
21.10 No exercício da fiscalização, o PODER CONCEDENTE terá acesso a todos os dados 

relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da 
CONCESSIONÁRIA. 

 

21.11 A CONCESSIONÁRIA facultará ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra entidade 
por ela credenciada, livre acesso a todo o bem público concedido, a todos os livros e 
documentos relativos à CONCESSIONÁRIA, bem como a livros, registros e documentos 
relacionados com as atividades abrangidas pela CONCESSÃO, incluindo estatísticas e 
registros administrativos, e prestará sobre esses, no prazo estabelecido, todos os 
esclarecimentos que lhe forem formalmente solicitados. 
 

21.12 As informações de que trata este item deverão estar disponíveis em meio eletrônico e a 
CONCESSIONÁRIA facultará ao Concedente acesso irrestrito aos mesmos. 
 

21.13 O PODER CONCEDENTE, diretamente ou através de seus representantes credenciados, 
poderá realizar, na presença de representantes da CONCESSIONÁRIA, ou solicitar que 
essa execute às suas expensas, dentro de um programa que será estabelecido de 
comum acordo pelas PARTES, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente 
as condições de funcionamento e as características dos equipamentos, sistemas e 
instalações. 
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21.14 As determinações que o PODER CONCEDENTE vier a fazer, no âmbito de seus poderes 
de fiscalização, deverão ser imediatamente acatadas pela CONCESSIONÁRIA, sem 
prejuízo de apresentar o recurso cabível, nos termos deste CONTRATO. 
 

21.15 Quaisquer exigências de fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser 
prontamente atendidas pela CONCESSIONÁRIA sem ônus para o Concedente. 
 

21.16 Se a CONCESSIONÁRIA não acatar as determinações do PODER CONCEDENTE, dentro 
de seus poderes de fiscalização, esse terá o direito de tomar, diretamente ou através de 
terceiros, as providências necessárias para corrigir a situação, correndo por conta da 
CONCESSIONÁRIA os custos incorridos. 
 

21.17 O PODER CONCEDENTE poderá utilizar-se das garantias para cobertura dos custos 
incorridos por força da aplicação do disposto nesta cláusula, sem prejuízo do direito da 
CONCESSIONÁRIA de apresentar o recurso cabível nos termos da legislação aplicável. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

 
22.1 A CONCESSÃO extinguir-se-á por: 

 
I – Advento do termo contratual; 
 
II – Rescisão; 
 
III –  Anulação; e 

 
IV – Falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA ou de qualquer de seus acionistas. 

 
22.2 Extinta a CONCESSÃO, retornam ao PODER CONCEDENTE todos os BENS REVERSÍVEIS, 

direitos e privilégios vinculados ao bem público concedido transferidos à 
CONCESSIONÁRIA, ou por ela implantados, no âmbito da CONCESSÃO, sem direito a 
indenização à CONCESSIONÁRIA, exceto quando exposto de forma contrária nos itens 
abaixo. 
 

22.3 DO ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 

 
a) A CONCESSÃO extingue-se quando se verificar o termo do prazo de sua duração, de 

conformidade com a Cláusula Segunda, terminando, por consequência, as relações 
contratuais entre as Partes, com exceção daquelas expressamente previstas neste 
CONTRATO. 

 
b) Verificando-se o advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA será inteira e 

exclusivamente responsável pelo encerramento de quaisquer contratos de que seja 
parte, relativos à exploração do bem público concedido, não assumindo o PODER 
CONCEDENTE qualquer responsabilidade ou ônus quanto aos mesmos. 
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22.4 RESCISÃO 

 
a) Este CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no caso 

de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigações, mediante ação 
judicial movida especialmente para esse fim. 
 

b) Os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA não poderão ser interrompidos ou 
paralisados até que a decisão judicial, decretando a rescisão do CONTRATO, transite 
em julgado. 

 

c) A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do PODER 
CONCEDENTE, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 
Federal Nº 8.666/93, com as consequências previstas no aludido diploma legal. 
 

Parágrafo único: Na hipótese da cláusula acima, a CONCESSIONÁRIA será indenizada com o 
ressarcimento dos investimentos realizados e não amortizados, sendo vedado o pagamento de 
lucros cessantes. 
 
22.5 A rescisão poderá ser ainda amigável, por acordo entre as PARTES, desde que haja 

conveniência para o PODER CONCEDENTE. 
 

22.6 DA ANULAÇÃO 

 
a) O CONTRATO poderá ser anulado em caso de ilegalidade no processo licitatório, em 

sua formalização ou em cláusula essencial que comprometa o uso e a exploração do 
bem público concedido, por meio do devido processo administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa iniciado a partir da notificação emitida pelo PODER 
CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA. 

 

b) Na hipótese da cláusula 22.6, a CONCESSIONÁRIA será indenizada com o 
ressarcimento dos investimentos realizados e não amortizados, desde que não 
tenha concorrido para o vício que motivou diretamente a anulação, sendo vedado o 
pagamento de lucros cessantes. 

 

c) O PODER CONCEDENTE poderá promover nova licitação do uso e da exploração do 
bem público concedido, atribuindo ao futuro vencedor o ônus do pagamento da 
indenização diretamente aos financiadores da antiga CONCESSIONÁRIA ou 
diretamente a esta, conforme o caso. 

 
22.7 DA FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

 
a) A CONCESSÃO será extinta caso a CONCESSIONÁRIA ou qualquer de seus acionistas 

tenha sua falência decretada, por sentença transitada em julgada, ou no caso de 
recuperação judicial que prejudique a execução deste CONTRATO. 
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b) Decretada a falência, o PODER CONCEDENTE imitir-se-á na posse do bem público 
concedido e assumirá imediatamente o uso e a exploração deste. 
 

c) Na hipótese de extinção da CONCESSIONÁRIA ou de qualquer de seus acionistas 
por decretação de falência fraudulenta ou dissolução da CONCESSIONÁRIA por 
deliberação de seus acionistas, instaurar-se-á processo administrativo para apuração 
do efetivo prejuízo e determinação das sanções aplicáveis. 

 

d) Ocorrendo as hipóteses previstas na Cláusula Sétima item 7.7, a CONCESSIONÁRIA 
não terá direito a qualquer indenização, ainda que pelos investimentos não 
amortizados. 

 

e) Não será realizada partilha do eventual acervo líquido da CONCESSIONÁRIA extinta 
entre seus acionistas, antes dos pagamentos de todas as obrigações com o PODER 
CONCEDENTE e com terceiros e sem a emissão do TERMO DE DEVOLUÇÃO DO BEM 
PÚBLICO CONCEDIDO pelo Concedente. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

 
23.1 O não cumprimento das diretrizes, normas, especificações, regulamentos, índices e 

parâmetros fixados pelo PODER CONCEDENTE para o uso e exploração do bem público 
concedido, bem como atrasos no cumprimento de prazos, de cronogramas de execução 
física das obras previstas nesta CONCESSÃO, em qualquer de suas fases, bem como de 
cronogramas físicos que forem ajustados no decorrer deste CONTRATO, inclusive o 
relacionado com o refazimento de obras deficientemente executadas, ou a demora no 
cumprimento de diretrizes, normas, especificações, regulamentos, índices e parâmetros 
fixados pelo PODER CONCEDENTE para o uso e exploração do bem público concedido, 
importarão na aplicação das multas e sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal Nº 
8.666/93. 

 
23.2 A aplicação da multa a que alude este item não impede que o PODER CONCEDENTE 

aplique outras sanções previstas no CONTRATO ou na legislação pertinente. 
 
23.3 As sanções administrativas serão aplicadas através de processo administrativo 

sancionador, conforme rito previsto na Lei Federal Nº 8.666/1993, iniciada a partir da 
respectiva notificação, emitida por órgão do PODER CONCEDENTE responsável pela 
Fiscalização, à CONCESSIONÁRIA, garantida sua defesa prévia no prazo legal. 

 
23.4 Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO de CONCESSÃO ora outorgado, poderão, 

garantida a defesa prévia e o contraditório, ser aplicadas a CONCESSIONÁRIA as 
seguintes penalidades: 

 
 

I – Comunicado de Irregularidade/Auto de Infração; 
 

II – Advertência; 



 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL 

 

CONC. Nº 000/2019-SECULT. PG.-100 
 

 
III – Multa; e 

 
IV – Rescisão do CONTRATO de CONCESSÃO. 
 

23.5 Emitido o Comunicado de Irregularidade ou lavrado o Auto de Infração, conforme o 
caso, a CONCESSIONÁRIA será imediatamente intimada e terá um prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para defesa prévia ou correção das falhas/defeitos observados. 
 

23.6 A defesa apresentada dentro do prazo será analisada pelo PODER CONCEDENTE, que 
notificará a CONCESSIONÁRIA da sua decisão. 
 

23.7 Transcorrido o prazo acima mencionado, sem que tenham sido tomadas as providências 
cabíveis, aplicar-se-á a penalidade de advertência, ou a penalidade de multa, a 
depender a irregularidade detectada. 
 

23.8 São consideradas infrações puníveis com Advertência, sem valor pecuniário, aquelas 
aplicadas por escrito por preposto do PODER CONCEDENTE, decorrentes de falta de 
atendimento ao Comunicado de Irregularidade, ao Auto de Infração ou a qualquer 
recomendação escrita feita à CONCESSIONÁRIA para restabelecer a regularidade ou 
garantir a qualidade e eficiência dos serviços concedidos. 
 

23.9 As multas não têm caráter compensatório e serão aplicadas pelo desatendimento da 
penalidade de advertência num prazo de 05 (cinco) dias, e o seu pagamento não eximirá 
a CONCESSIONÁRIA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
 

23.10 Na aplicação das sanções o PODER CONCEDENTE observará as seguintes circunstâncias, 
com vistas a atender o princípio da proporcionalidade: 

 
I - A natureza e a gravidade da infração; 
 
II - Os danos resultantes à Administração Pública e aos usuários; 
 
III - As circunstâncias gerais agravantes e atenuantes, dentre as quais está à reincidência 
e a boa ou a má-fé da CONCESSIONÁRIA na promoção do dano; 
 
IV - A situação econômico-financeira da CONCESSIONÁRIA; 
 
V - Os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, inclusive eventuais reincidências; 
 
VI - A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção, inclusive 
quanto ao número de usuários atingidos. 
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23.11 A gradação das penalidades a que está sujeita a CONCESSIONÁRIA observará a natureza 
da infração cometida, que variará conforme as seguintes categorias: 

 
a) leve; 

 
b) média; 

 
c) grave; e 

 
d) gravíssima. 

 
23.12 A infração será considerada leve quando decorrer de condutas não dolosas da 

CONCESSIONÁRIA, das quais ela não se beneficie economicamente e não impactem 
diretamente no negócio, não gere danos para o município de Salvador ou para o público 
em geral. 

 
a) Fazer oposição às inspeções e fiscalizações determinadas pelo PODER 

CONCEDENTE. 
 

b) Não manter o bem público concedido, nas condições estipuladas neste EDITAL e 
seus ANEXOS. 

 

c) Deixar de apresentar os dados ou quaisquer outras informações solicitadas pelo 
PODER CONCEDENTE, dentro dos prazos estabelecidos. 

 

d)  Recusar ou dificultar o acesso aos prepostos da fiscalização do PODER 
CONCEDENTE quando devidamente credenciados. 

 

e) Demorar para prestar informações aos usuários a respeito dos serviços, assim 
como veicular, sob sua responsabilidade, publicidade ou informações em 
desacordo com as regras municipais. 

 

f) Deixar de fornecer aparelhamento técnico, equipamentos, materiais, sistemas e 
pessoal que não sejam essenciais à prestação dos serviços. 

 

g) Desrespeito ou falta de urbanidade por parte de administrador, dirigente ou 
qualquer representante da CONCESSIONÁRIA no trato com o público. 

 
23.13 O cometimento de infração de natureza leve ensejará a aplicação das seguintes 

penalidades: 
 
a) advertência por escrito, que será formulada, quando for o caso, junto à 

determinação da adoção de medidas necessárias de correção; e/ou 
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b) multa, em caso de reincidência em uma mesma conduta que caracterize infração 
leve, dentro do período de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor de até 
0,01% (zero vírgula zero um por cento) do VALOR DO CONTRATO. 

 
23.14 A infração será considerada média quando decorrer de condutas direta da 

CONCESSIONÁRIA, das quais se beneficie. 
 

23.15 Serão consideradas infrações médias, inclusive, mas sem limitação, o seguinte:  
 

a) Deixar de fornecer aparelhamento técnico, equipamentos, materiais, sistemas e 
pessoal que sejam relevantes para prestação dos serviços. 
 

b) Deixar de promover a limpeza das áreas de uso comum, fachadas externas, áreas de 
estacionamento, corredores, vias de acesso, e outras, dentro do perímetro de 
jurisdição do bem público concedido. 
 

c) Deixar de arcar com as despesas decorrentes do adequado cumprimento de suas 
obrigações contratuais, tais como: serviços de gestão da operação, administração, 
manutenção e conservação das instalações, sistemas de controle e informações, 
impostos, taxas e contribuições, registro, pessoal, entre outros. 
 

d) Não proceder pontualmente ao pagamento a União, ao Estado e ao Município dos 
impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre as receitas decorrentes da 
exploração comercial do espaço concedido. 
 

e) Deixar de pagar as indenizações oriundas de danos ou prejuízos causados ao PODER 
CONCEDENTE ou aos usuários, decorrentes de culpa comprovada e proveniente da 
má execução dos serviços. 
 

23.16 O cometimento de infração de natureza média ensejará a aplicação das seguintes 
penalidades, de maneira isolada ou concomitante: 

 
a) advertência por escrito, que será formulada, quando for o caso, junto à 

determinação da adoção de medidas necessárias de correção; e/ou 

 

b) multa no valor de até 0,1% (zero vírgula um por cento) do VALOR DO CONTRATO, 
que também será cominada, quando for o caso, junto à determinação da 
adoção de medidas necessárias de correção. 

 
23.17 A infração será considerada grave quando decorrer de condutas dolosas da 

CONCESSIONÁRIA, das quais se beneficie e, por via de consequência, exponha outros a 
risco 

 

23.18 Serão consideradas infrações graves, inclusive, mas sem limitação, o seguinte:  
 

a) Não pagamento da PARCELA VARIÁVEL DO VALOR PELA OUTORGA no prazo 
estabelecido; 
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b) Falha em adotar as normas técnicas pertinentes às obras e serviços que serão 
executados; 

 
c) Falha em realizar as verificações e testes necessários nos sistemas que foram 

reformados ou instalados, a fim de verificar sua segurança e adequação às normas 
pertinentes; 

 
d) Falha em realizar a reversão dos BENS REVERSÍVEIS nos termos e condições 

estabelecidos no CONTRATO; 
 
e) Alienação de BENS REVERSÍVEIS sem atender ao disposto no CONTRATO, sem 

prejuízo da obrigação de reaver/substituir o bem ou indenizar o PODER 
CONCEDENTE; 

 
f) Deixar de promover a manutenção e conservação das áreas de uso comum, 

fachadas externas, áreas de estacionamento, corredores, vias de acesso, e outras, 
dentro do perímetro de jurisdição do bem público concedido; 

 
g) Não obtenção dos seguros exigidos no prazo estabelecido; 
 
h) Não proceder à conservação e manutenção corretiva e preventiva das edificações 

do complexo arquitetônico e seus equipamentos. 
 

23.19 O cometimento de infração grave ensejará a aplicação das seguintes penalidades, de 
maneira isolada ou concomitante à pena de multa: 

 
a) advertência por escrito, que será formulada, quando for o caso, junto à 

determinação da adoção de medidas necessárias de correção; 
 

b) multa no valor de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO, 
que também será cominada, quando for o caso, junto à determinação da adoção de 
medidas necessárias de correção; 

 
23.20 A infração será considerada gravíssima quando o PODER CONCEDENTE constatar, diante 

das características do serviço prestado e do ato praticado pela CONCESSIONÁRIA, que 
suas consequências se revestem de grande lesividade ao interesse público, prejudicando 
o meio ambiente, o erário ou a própria continuidade do OBJETO da CONCESSÃO. 
 

23.21 Serão consideradas infrações gravíssimas, inclusive, mas sem limitação, o seguinte:  
 

a) Falha em dar início à OPERAÇÃO TOTAL do CCS no prazo estabelecido; 
 

b) Falha em sanar e/ou punir práticas de corrupção ou antiéticas; 
 

c) Deixar de cumprir normas legais e regulamentares concernentes aos serviços 
concedidos; 
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e) Não reconstituição da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO no prazo 
estabelecido; 

 
f) Deixar de contratar os seguros e manter as garantias contratuais especificados e 

exigidos pelo EDITAL de Licitação; 
 
g) Deixar de proporcionar serviços aos usuários do bem público concedido; 
 
h) Deixar de fornecer aparelhamento técnico, equipamentos, materiais, sistemas e 

pessoal que sejam imprescindíveis para prestação dos serviços. 
 
23.22 O cometimento de infração gravíssima ensejará a aplicação das seguintes penalidades, 

de maneira isolada ou concomitante à pena de multa: 
 
a) multa no valor de até 1% (um por cento) do VALOR DO CONTRATO, que também 

será cominada, quando for o caso, junto à determinação da adoção de medidas 
necessárias de correção; e/ou 

 

b) suspensão temporária do direito de participação em licitações e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) 
meses; e/ou 

 

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a CONCESSIONÁRIA ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base na alínea anterior. 

 

23.23 O PODER CONCEDENTE, na definição das espécies de penalidade de multa e das 
dosimetrias indicadas nos parágrafos anteriores levará em consideração a reincidência, 
se aplicável, e as circunstâncias de cada caso de maneira motivada, observando, 
sempre, a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção, 
inclusive quanto ao número de USUÁRIOS e CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR 
atingidos e o prolongamento, no tempo, da situação que caracterizou a infração. 
 

23.24 O pagamento das multas a que se refere esta cláusula, ou a dedução do seu respectivo 
valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, não exonerará a CONCESSIONÁRIA 
de cumprir a obrigação cujo descumprimento causou a imposição da multa e tampouco 
de quaisquer outras obrigações que emanem deste CONTRATO. 
 

23.25 Em caso de atraso na realização dos pagamentos mencionados neste CONTRATO, além 
do principal corrigido monetariamente, serão aplicados, ao valor em mora, juros de 1% 
(um por cento) ao mês, calculados pela metodologia de juros compostos, e multa 
equivalente a 10% (dez por cento), sem prejuízo da aplicação de outras consequências 
previstas no CONTRATO, inclusive a caducidade e a execução da GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DO CONTRATO. 
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23.26 O processo de aplicação das sanções previstas neste CONTRATO terá início com a 
lavratura do auto de infração correspondente pelo PODER CONCEDENTE, contendo os 
detalhes da infração cometida e a indicação da sanção potencialmente aplicável. 

 
a) Lavrado o auto, a CONCESSIONÁRIA será intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipótese de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, quando o prazo será de 10 
(dez) dias uteis. 
 

b) O auto de infração indicará prazo razoável, nunca inferior a 5 (cinco) dias uteis, para 
que a CONCESSIONÁRIA demonstre a regularização da falha que originou a 
infração. 
 

c) O PODER CONCEDENTE decidirá sobre a aplicação da sanção, estando facultado à 
CONCESSIONÁRIA a interposição de recurso para autoridade superior, no prazo de 
5 (cinco) dias uteis, contados da intimação da decisão. 
 

d) Após decisão administrativa final do PODER CONCEDENTE, na hipótese de aplicação 
da penalidade de multa, este notificará por escrito a CONCESSIONÁRIA para realizar 
o pagamento dos valores correspondentes em até 05 (cinco) dias uteis contados da 
data do recebimento da notificação. 
 

e) A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretará a atualização 
monetária do débito pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 
IPCA,  e o acréscimo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sobre o 
montante do débito corrigido monetariamente, a contar da data do respectivo 
vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da execução da 
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 
 

f) Os valores resultantes das multas aplicadas reverterão ao PODER CONCEDENTE. 
 

23.27 O ‘Auto de Infração’ e o ‘Comunicado de Irregularidade’, conforme a Situação 
correspondente são instrumentos através dos quais tem início o processo fiscal 
administrativo para apurar as infrações aqui elencada 

 

23.28 O ‘Auto de Infração’ conterá obrigatoriamente: 
 

I– Dia, mês, ano, hora e lugar de sua lavratura; 
 

II- Número, nome, assinatura do fiscal autuante e descrição do fato gerador da infração; 
 
III– Nome da Infratora e do espaço no bem público concedido, que seja o objeto da 

autuação; e 

 
IV – Dispositivo legal infringido. 
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23.29 A aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO e o seu cumprimento não 

prejudicam, de nenhum modo, a aplicação de outras sanções previstas na legislação 

 
CLÁUSULA VINTE E QUATRO – ARBITRAGEM 

 
24.1 As controvérsias decorrentes do presente CONTRATO, ou com ele relacionadas, que não 

forem dirimidas amigavelmente entre as Partes, poderão ser resolvidas por arbitragem. 
 

24.2 Na hipótese da solução por arbitragem, em conformidade com o art. 11, III, da Lei 
nº 11.079/2004, as controvérsias decorrentes do presente CONTRATO ou com ele 
relacionadas, que não puderem ser resolvidas amigavelmente entre as Partes, serão 
definitivamente dirimidas por arbitragem, por árbitro de reconhecida idoneidade e 
conhecimento da matéria objeto da controvérsia. 
 

24.3 O procedimento arbitral se regerá pelas regras de arbitragem da Câmara de Comércio 
Brasil Canadá e terá lugar no Município de Salvador, em cujo foro serão ajuizadas, se for 
o caso, as ações necessárias para assegurar a sua realização e a execução de sentença 
arbitral, bem como será conduzido na língua portuguesa. 
 

24.4 A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as Partes do pontual e 
tempestivo cumprimento das disposições deste CONTRATO, e das determinações do 
PODER CONCEDENTE que no seu âmbito sejam comunicadas a CONCESSIONÁRIA, nem 
permite qualquer interrupção do desenvolvimento das atividades objeto da 
CONCESSÃO, que deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de 
submissão da questão até que uma decisão final seja obtida relativamente à matéria em 
questão 

 

24.5 O disposto no parágrafo anterior, relativamente ao cumprimento de determinações do 
PODER CONCEDENTE pela CONCESSIONÁRIA, aplicar-se-á, também a determinações 
sobre a mesma matéria, mesmo que emitidas após a data de submissão de uma questão 
à arbitragem, desde que a primeira dessas determinações tenha sido comunicada a 
CONCESSIONÁRIA anteriormente àquela data. 
 

24.6 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a dar imediato conhecimento ao PODER CONCEDENTE da 
ocorrência de qualquer litígio e a prestar-lhe toda a informação relevante relativa à sua 
evolução. 

 
CLÁUSULA VINTE E CINCO – DISPOSIÇÕES 

 
25.1 Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ão em dias corridos, salvo 

se estiver expressamente feita referência em dias úteis. 
 
25.2 O não exercício, ou o exercício tardio ou parcial de qualquer direito que assista a 

qualquer das Partes por este CONTRATO, não importa na sua renúncia, nem impede o 
seu exercício posterior, nem constitui novação da respectiva obrigação. 
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25.3 Se qualquer das disposições deste CONTRATO for declarada nula ou inválida, essa 

declaração não afetará a validade das demais disposições contratuais, que se manterão 
em pleno vigor. 

 
25.4 A(s) interveniente(s)-anuente(s) declara(m) que é(são), conjunta e individualmente, para 

todos os efeitos, solidariamente responsáveis pelo cumprimento de todas as obrigações 
assumidas pela CONCESSIONÁRIA perante o PODER CONCEDENTE. 

25.5 Os consorciados ou a empresa isolada vencedora do certame responderão, em conjunto 
ou isoladamente e de forma solidária, por todos os atos praticados pela SPE, durante a 
execução deste CONTRATO. 

25.6 A CONCESSIONÁRIA declara ter conhecimento do edital de construção do CCS, bem 
como que é responsável por qualquer escopo adicional necessário à operação que não 
estejam refletidos no objeto da licitação da obra que lhe foi entregue. 

 
25.7 É competente para dirimir as questões relativas a este CONTRATO o foro de 

Salvador/Ba, com renúncia expressa das Partes a outro qualquer, por mais privilegiado 
que seja. 

 
25.8 E as partes, por se encontrarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento 

jurídico em 02 (duas) vias de igual teor para todos efeitos legais. 
 
Salvador/Ba, ......... de ....................de 2019. 
 
PELO PODER CONCEDENTE : 

_________________________________________ 

Secretário/SECULT 

PELA CONCESSIONÁRIA 

_________________________________________ 

Representante legal 
TESTEMUNHAS: 
________________________________________ 

Nome: 
CPF 

________________________________________ 

Nome: 
CPF 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019  

 

ANEXO VII 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL 

REF.: Processo nº      /2019 

Licitação: CONCORRÊNCIASECULT Nº      /2019  

 

Prezados Senhores. 

 

A empresa.................................................................................................., com sede 

na......................................................., nº........, complemento............., Bairro............................., 

Cidade............................., Estado............................., inscrita no CNPJ/MF nº......................., 

Inscrição Estadual nº.............................., neste ato representada 

por.............................................................., <<qualificação>>, inscrito no R.G. nº......................., 

e no CPF/MF sob o nº......................., em atendimento ao disposto no Edital de 

ConcorrênciaPública Nº      /2019, vem, perante Vossas Senhorias se credenciar o 

Sr...................................................., RG:..........................., CPF:..........................., como 

representante qualificado a participar de todos os atos relativos à referida licitação, inclusive 

com poderes expressos para apresentar ou desistir da interposição de recursos, nos termos do 

Art. 109 da Lei Nº 8.666/1993. 

Local e Data 

 

__________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

(Nome legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

 

<<OBSERVAÇÕES: 

1. Esta declaração deverá ser apresentada em original.>> 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019  

 

ANEXO VIII 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

A empresa.................................................................................................., com sede 

na......................................................., nº........, complemento............., Bairro............................., 

Cidade............................., Estado............................., inscrita no CNPJ/MF nº......................., 

Inscrição Estadual nº.............................., neste ato representada 

por.............................................................., <<qualificação>>, inscrito no R.G. nº......................., 

e no CPF/MF sob o nº......................., em atendimento ao disposto no Edital de Concorrência 

Pública SECULT Nº    /2019, DECLARA, sob as penas da lei, a INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, na forma do §2º, Art. 32, da Lei 8.666/1993. 

 

Local e Data 

 

__________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

(Nome legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

 

<<OBSERVAÇÕES: 

1. Esta declaração deverá ser apresentada em original.>> 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019  

ANEXO IX 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS) DETENTOR DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE 

SERVIÇO(S) COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

QUADRO 01 
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS) DETENTOR DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR 

EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO 

No. DE 

ORDEM 

(1) 

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS OU 

EM ANDAMENTO COMPATÍVEIS COM O OBJETO 

DA LICITAÇÃO 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

CONTRATANTE 

ATESTADO/CERTIDÃ

O (2) 

INÍCIO 

(Mês/Ano) 

FIM 

(Mês/Ano) 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

DATA: NOME DA EMPRESA: 

IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 

_______________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES 

(1) Por ordem cronológica das datas de início 

(2) Juntar cópias dos atestados/certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, formalizado conforme estabelecido neste 

Edital, indicando na coluna o número de ordem do atestado pertinente. 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019 

ANEXO  X 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO 

QUADRO 02 RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO 

No. DE 

ORDEM (1) 

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

CONTRATANTE 
ATESTADO /CERTIDÃO 

(2) 
INÍCIO 

(Mês/Ano) 

FIM 

(Mês/Ano) 

      

      

      

      

      

      

DATA: NOME DA EMPRESA: 

IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 

 

_________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES 

(1) Por ordem cronológica das datas de início 

(2) Juntar cópias dos atestados/certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, formalizado conforme estabelecido neste 

Edital, indicando na coluna o número de ordem do atestado pertinente. 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019 

ANEXO XI 

MODELO DE ESTRUTURA DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

 

À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL 

REF.: Processo nº     /2019 

Licitação: CONCORRÊNCIA/COSEL Nº      /2019 

 

A empresa.............................................................., com sede 

na......................................................., nº........, complemento............., 

Bairro............................., Cidade............................., Estado............................., inscrita 

no CNPJ/MF nº......................., por intermédio de seu representante 

legal.............................................................., inscrito no R.G. nº......................., e no 

CPF/MF sob o nº......................., DECLARA, sob as penas da lei, que possui os seguintes 

índices contábeis, referentes ao último exercício, além do seguinte montante em 

Patrimônio Líquido: 

 

A) LIQUIDEZ CORRENTE 

                                                   ATIVO CIRCULANTE  

LIQUIDEZ CORRENTE = -------------------------------------------------------------------- 

                                                   PASSIVO CIRCULANTE  

 

B) LIQUIDEZ GERAL  

                           ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LIQUIDEZ GERAL = -------------------------------------------------------------------- 

                            PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 

C) ENDIVIDAMENTO TOTAL  

                                        PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

ENDIVIDAMENTO TOTAL = -------------------------------------------------------------------- 

                                   ATIVO TOTAL 

D) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R$ X,XX (EXTENSO) 

 

Local e Data 

__________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

(Nome legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

<<OBSERVAÇÕES: 

Esta declaração deverá ser apresentada em original.> 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019 

ANEXO XII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIENCIA DA LOCALIZAÇÃO 

 

 

À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL 

REF.: Processo nº       /2019 

Licitação: CONCORRÊNCIA SECULT Nº      /2019 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro, para os fins de participação em processo licitatório referenciado, que a 

licitante  tem conhecimento da localização onde será realizado o objeto da presente 

licitação  e que tem pleno conhecimento das condições locais para cumprimento das 

obrigações. 

 

 

 

Salvador,.......... de................................. de 2019. 

 

 

.............................................................................. 

(Assinatura do representante legal da licitante) 
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ANEXO XIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO 

 

À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL 

REF.: Processo nº       /2019 

Licitação: CONCORRÊNCIASECULT Nº       /2019  

 

 

 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, 

acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) 

anos. 

 

(   ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 

Salvador, ______ de _________________________ de _____. 

 

 

___________________________ 

Licitante interessado 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019 

ANEXO XIV 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL 

REF.: Processo nº       /2019 

Licitação: CONCORRÊNCIASECULT Nº       /2019  

 

 

 

 

 

DADOS DA EMPRESA: 

RAZÃO SOCIAL: __________________________________________________ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________ 

CNPJ: _______________ INSCRIÇÃO ESTADUAL: ________________________ 

BANCO (NOME/Nº): _____AGÊNCIA Nº: _____CONTA CORRENTE Nº: _______ 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL: 

NOME: ___________________________________________________________ 

RG: _____________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR: ______________________ 

CPF: _____________________ PROFISSÃO: ____________________________ 

NACIONALIDADE: __________________ESTADO CIVIL: __________________ 

 

OBSERVAÇÃO: QUALQUER ALTERAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS DEVERÁ OCORRER 

ANTES DA EMISSÃO DO EMPENHO 

 

Salvador, _____ de _________________de 2019 

 

 

_______________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019 

ANEXO XV 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

 

 

ORDEM DE SERVIÇO 

Nº ________ 

 

 

Unidade Gestora:______________________________________________________________ 

Nº do Contrato: ____/____/____ Objeto do Contrato __________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Data da  OS: _____/____/_____    Contato ______________________________________ 

Nome do Requisitante:________________________________________________________                                                      

Endereço: __________________________________________________________________ 

CNPJ Nº   __________________________   Telefone (    )  ___________________________  

E-mail institucional: __________________________ Contato __________________________                                                                          

 

 

Item Descrição dos Serviços Qtde 

    

   

   

   

   

   

 

 

 

____________________________________________________ 

Responsável /Autorização dos Serviços 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019 

ANEXO XVI 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DO OBJETO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

Nº      /2019 

 

 

À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL 

REF.: Processo nº       /2098 

Licitação: CONCORRÊNCIA SECULT Nº     /2019  

 

 

 

Em cumprimento ao Regulamento acima identificado, declaro, para os fins do Art. 47 

da Lei Federal Nº 8.666/1993, ter conhecimento de todas as informações e das 

condições para o cumprimento das obrigações do objeto contratado. 

Declaro ainda, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, 

ciente das sanções factíveis a serem aplicadas a teor do Art. 87 da Lei Federal 

8.666/1993. 

 

.........................................,........ de................................. de.............. 

 

........................................................................ 

Proponente 

CNPJ:....................................................... 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019 

ANEXO XVII 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 

 

À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL 

REF.: Processo nº       /2019 

Licitação: CONCORRÊNCIASECULT Nº     /2019  

 

A.............. (identificação da empresa ou consórcio), tendo em vista o presente 

certame, e considerando o seu Edital de Licitação no....../2019,  empenhada em dirimir 

dúvidas quanto ao mesmo, vem, perante V.Sas., solicitar os seguintes esclarecimentos 

 

Questã

o 

Item ou Clausula Esclarecimento solicitado 

 

1 

Inserir o item do edital ou cláusula 

do contrato ao qual o 

esclarecimento se refere 

Escrever de forma clara e objetiva o 

esclarecimento desejado em forma 

de pergunta 

 

2 

Inserir o item do edital ou cláusula 

do contrato ao qual o 

esclarecimento se refere 

Escrever de forma clara e objetiva o 

esclarecimento desejado em forma 

de pergunta 

3 Inserir o item do edital ou cláusula 

do contrato ao qual o 

esclarecimento se refere 

Escrever de forma clara e objetiva o 

esclarecimento desejado em forma 

de pergunta 

 

 

Salvador-ba. ........... de ...........................de 201 

 

 

                            Assinatura e identificação do representante legal. 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019 

 

ANEXO XVIII 

MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 

 

(PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL) 

(Local e Data)  

À 

CARTA DE FIANÇA Nº VALOR R$ 

Ref.: FIANÇA BANCÁRIA 

 

Pela presente CARTA DE FIANÇA e na melhor forma de direito, o BANCO [x], com sede 

na  Cidade de  [x] Estado de [x], na Rua [x], nº [x], inscrito no CNPJ do MF sob o nº [x], 

por si diretamente e seus eventuais sucessores, e por seus representantes legais 

abaixo assinados, obriga- se perante a Prefeitura Municipal de Salvador pessoa jurídica 

de direito público, em caráter irrevogável e irretratável, como fiador solidário e 

principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos nos artigos nº 827, 

835 e 838 do Código Civil Brasileiro,  da(s)  empresa(s) [x],   estabelecida(s)   na   Cidade 

de [x],  Estado  de [x], na  Rua [x], nº [x], inscrita no CNPJ do MF sob o nº [x], [reunidas 

em consórcio denominado [x]], que se constituirá em Sociedade de Propósito 

Específico, até o limite de R$ [x] (extenso), pelo fiel cumprimento, pela AFIANÇADA, de 

todas as obrigações pela mesma assumidas no Contrato de Concessão de Direito de 

Uso e Exploração de Bem Público, cujo objeto é a GESTÃO, PLANEJAMENTO, 

IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO CENTRO DE 

CONVENÇÕES DE SALVADOR, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, 

SHOWS, SEMINÁRIOS, DENTRE OUTROS, ASSIM COMO EXPLORAÇÃO DE RECEITAS 

ACESSÓRIAS, a ser celebrado entre o PODER CONCEDENTE e a AFIANÇADA, cujos 

termos, cláusulas e condições o BANCO FIADOR declara conhecer e aceitar. 

 

Em consequência da presente CARTA DE FIANÇA, obriga-se o BANCO FIADOR, a pagar 

ao PODER CONCEDENTE, no caso de descumprimento, pela AFIANÇADA, das 

obrigações assumidas, os valores por ela devidos, até o limite de 5% (cinco por cento) 

do valor do Contrato, correspondente a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões). 

 

A fiança ora concedida visa assegurar, por parte da AFIANÇADA, todo e qualquer 

descumprimento das obrigações previstas no Contrato em questão, podendo o valor 

de tal fiança ser recebido pelo PODER CONCEDENTE, a qualquer tempo, 

independentemente de autorização ou mera concordância da afiançada, ou ainda de 

ordem judicial, bem como de qualquer prévia justificativa. 

 

A fiança será exigida se: 
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25 não forem executados os investimentos e obrigações previstas no EDITAL e seus 

ANEXOS, especialmente o ANEXO III – CADERNO DE ENCARGOS TÉCNICOS; 

 

26 não forem pagos os valores devidos a título de OUTORGA FIXA e/ou VARIÁVEL; 

 

27 não forem pagas as multas eventualmente aplicadas à AFIANÇADA, com relação 

ao descumprimento de obrigações contratuais; 

 

O BANCO FIADOR, neste ato, renuncia expressamente aos benefícios do artigo 827, 

835 e 838 do Código Civil Brasileiro e, declara, sob as penas da Lei que: 

 

d) esta fiança se acha devidamente contabilizada, satisfazendo todas as 

exigências da legislação bancária e regulamentações do Banco Central 

do Brasil, aplicáveis; 

 

e) os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a presente 

FIANÇA em nome e à responsabilidade do BANCO FIADOR; 

 

f) o Capital Social deste Banco é de R$[x], e que o mesmo está autorizado 

pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de Fiança e que o valor da 

presente, no montante de R$[x], se contém dentro dos limites que lhe 

são autorizados pelo Banco Central do Brasil. 

 

Esta fiança bancária vigorará pelo prazo de [x]. 

 

O BANCO FIADOR compromete-se a efetuar os pagamentos que lhe forem exigidos nas 

condições previstas nesta Carta de Fiança, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, contado esse prazo do recebimento da comunicação que ao BANCO FIADOR for 

dirigida pelo PODER CONCEDENTE. 

 

Nenhuma objeção ou oposição da AFIANÇADA poderá ser admitida pelo BANCO 

FIADOR e/ou por este invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigação 

assumida. Obriga-se este BANCO FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer 

despesas judiciais ou extrajudiciais, na hipótese de o PODER CONCEDENTE ser 

compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se 

refere a presente CARTA DE FIANÇA. 

 

Salvador-Ba,       de                     de 2019. 

 

[assinatura dos procuradores com firma reconhecida] 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019 

 

ANEXO XIX 

TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMOS DO SEGURO-GARANTIA PARA GARANTIA DE 

PROPOSTA 

 

1. Tomador 

 

1.1. LICITANTE 

 

2. Segurado 

 

2.1. Município De Salvador-Ba 

 

3. Objeto do Seguro 

 

3.1. Garantir a indenização, no montante de até R$ [x], no caso de a LICITANTE 

descumprir quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do EDITAL, incluindo a 

recusa da CONCESSIONÁRIA em assinar o Contrato de Concessão caso a LICITANTE seja 

declarada vencedora, ou não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas 

condições e no prazo estabelecido no EDITAL. 

 

4. Instrumento 

 

4.1. Apólice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituída e 

autorizada a operar pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, observando 

os termos dos atos normativos da SUSEP aplicáveis a seguros-garantia.  

 

5. Valor da Garantia  

 

5.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá prever o montante de indenização de até R$ 

[x] 

 

6. Prazo  

 

6.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá ter prazo mínimo de vigência de 180 (cento e 

oitenta) dias, contados da data designada para a entrega dos documentos, renováveis 

sucessivamente por igual período, até a assinatura do Contrato de Concessão.  

 

7. Disposições Adicionais A Apólice de Seguro-Garantia deverá conter as seguintes 

disposições adicionais:  
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(i) Declaração da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condições do EDITAL 

da Concorrência n° [x]; 

 

(ii) Declaração da Seguradora de que efetuará o pagamento dos montantes previstos 

na apólice, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega 

de todos os documentos relacionados pela Seguradora como necessários à 

caracterização e à regulação do sinistro; e 

 

(iii) Confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigações cobertas pela Apólice 

de Seguro-Garantia, o Segurado terá direito de exigir da Seguradora a indenização 

devida, quando resultar infrutífera a notificação feita ao Tomador. 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019 

 

ANEXO  XX 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL 

REF.: Processo nº       /2019 

Licitação: CONCORRÊNCIASECULT Nº     /201  

 

A..........................(identificação da Empresa), CNPJ/MF no. ........................, neste ato 

representada pelo seu representante legal Sr.............................., 

 portador  da identidade sob o no..........................., tendo em vista o cumprimento dos 

ditames edilícios, vem, pela presente, submeter a’ apreciação de V.Sas. os documentos 

abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada. 

(descrever 

documentos)____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________ Caso nos seja adjudicado o objeto da presente 

licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no 

documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ___________________, 

Carteira de Identidade nº. ___________ expedida em __/__/____, Órgão Expedidor 

____________, e CPF nº ________, Fone (___) ________, Fax (___) _________, E-mail 

____________________ como representante desta Empresa.  

Atenciosamente, 

Salvador-ba., ......de ...............de 2019 

 

Assinatura e identificação do representante legal 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019 

ANEXO XXI 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL 

REF.: Processo nº       /2019 

Licitação: CONCORRÊNCIASECULT Nº     /201  

 

CARTA PROPOSTA 

 

Vimos por meio desta apresentar nossa proposta de preços para a execução de 

serviços de Gestão, Planejamento, Implantação, Operação e Promoção do Centro de 

Convenções de Salvador, visando a realização de feiras, congressos, shows, seminários, 

dentre outros eventos, assim como exploração de receitas acessórias, discriminados de 

acordo com a cláusula 17 deste EDITAL e conforme memorial descritivo e 

especificações técnicas contidos nos seus ANEXOS. 

 

O valor total da proposta é de R$ _____________ (_________). 

 

A execução dos serviços será realizada no prazo de 25 (vinte e cinco) anos  

consecutivos após o recebimento da ordem de serviço. 

 

Declaramos: 

 

Que o prazo de validade da proposta é de _________ (__) dias consecutivos. 

 

Que no preço proposto estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos incidentes 

sobre os insumos e serviços utilizados para a prestação dos serviços. 

 

Que nos submetemos a todas as condições estabelecidas no Edital, sujeitando-se 

totalmente às disposições nele contidas. 

 

 Os dados da nossa empresa são: 

 

 a) Razão Social: _____________________ 

 

 b) CNPJ (MF) n°: _____________________ 

 

 c) Endereço: (rua, bairro, cidade, estado) 
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 d) CEP: _____________________ 

  

e) Fone/fax: _____________________ 

  

f) E-mail: (se houver) 
  

g) Dados bancários: (banco, conta, agência) 

 

 

SALVADOR-BA., ....DE ..................DE 2019. 

 

__________________________________________ 

Assinatura e identificação do representante 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019 

 

ANEXO XXII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA DE 

PREÇOS 

 

À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL 

REF.: Processo nº       /2019 

Licitação: CONCORRÊNCIASECULT Nº       /2019 

 

Prezados Senhores, 

 

 

[Identificação completa do representante da Licitante], representante devidamente 

constituído da empresa [identificação completa da Licitante] doravante denominado 

Licitante, para fins do disposto no item 8 do EDITAL em referência, declara, sob as 

penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o 

conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 

de fato da licitação atinente à CONCORRÊNCIA em referência, por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa; 

 

b. A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente à 

CONCORRÊNCIA referenciada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

 

c. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente à 

CONCORRÊNCIA em referência, quanto a participar ou não da referida licitação;  

 

d. Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial 

ou de fato da licitação atinente à CONCORRÊNCIA referenciada antes da adjudicação 

do objeto da referida licitação  
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e. Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da 

Prefeitura Municipal do Salvador, antes da abertura oficial das propostas; e  

 

f. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la.  

 

Atenciosamente, 

[local], [ ] de [ ] de 2019 

 

_____________________________ 

[Firma LICITANTE / CNPJ] 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019 

ANEXO XXIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 

 

 

À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL 

REF.: Processo nº       /2019 

Licitação: CONCORRÊNCIASECULT Nº       /2019 

 

 

Prezados Senhores, 

 

A [Proponente], por seu(s) representante(s) credenciado(s) abaixo assinado(s), declara, 

sob as penas da legislação aplicável, que dispõe ou tem capacidade de obter recursos 

financeiros suficientes para cumprir as obrigações de aporte de recursos próprios e de 

terceiros necessários à consecução do objeto da Concessão. Declara, além disso, que 

(i) tem condições de contratar todos os seguros necessários à consecução do objeto da 

Concessão e (ii) dispõe ou tem capacidade de obter os recursos para a integralização 

mínima do capital social da Concessionária de R$ __________ (_____________) e 

ainda de apresentar a Garantia de Execução do Contrato no valor R$ __________ 

(_____________)  no prazo de até .....(              ) dias após a publicação do ato de 

homologação indicado no referido Edital. 

 

Salvador-ba., ......de ......................de 2019. 

 

 

Assinatura e identificação do representante legal 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019 

ANEXO XXIV 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

 

 

Pelo presente instrumento de mandato, -------------------------------------(Licitante), ---------

------------------------(qualificação), ------------------------------------------------------------------------

--(Outorgante), nomeia e constitui seus bastantes procuradores os Srs. ---------------------

------------------------------(nome), ----------------------------------------(qualificação), ---------------

------------------------------------------(Outorgados), credenciando-os para, em conjunto ou 

isoladamente, independentemente de ordem de nomeação, praticarem os atos 

necessários durante a realização do certame licitatório---------------------------------- ( a 

licitação) DESCRITO NO Edital de Concorrência no. ---------/2019 – SECULT, inclusive 

para: 

 

a) Representar o Outorgante nas Sessões públicas de licitação e em todos os 

demais atos da Licitação; 

 

b) Assinar atas; 

 

c) Interpor recursos ou renunciar ao direito de interpor recursos; 

 

d) Representar o Outorgante na defesa dos seus interesses em âmbito 

administrativo durante o processo licitatório; 

 

e) Acompanhar os demais representantes do Outorgante nas visitas técnicas por 

ventura programadas ao Centro de Convenções de Salvador; 

 

f) A seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de poderes, 

quaisquer dos poderes aqui conferidos, nas condições que julgarem 

apropriadas. 

 

Esta Procuração tem validade durante toda a Licitação.  

 

 

                           Salvador-Ba, --------de--------------de 2019. 

 

 

                         Assinatura e identificação do representante legal 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019  

ANEXO XXV 

DECLARAÇÃO DE ANALISE DA VIABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDA PELA 

INSTITUIÇÃO, ENTIDADE FINANCEIRA 

 

À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL 

REF.: Processo nº       /2019 

Licitação: CONCORRÊNCIASECULT Nº       /2019 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao item [x] do Edital, a [Proponente], apresenta  em ANEXO, Relatório 

analítico da lavra da renomada empresa de consultoria financeira, (nome e 

qualificação da empresa contratada pelo Proponente) que, baseada nos dados e nos 

estudos que instruem o presente Edital de licitação e na explicitada capacidade do 

Proponente de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigações de 

aporte de recursos próprios e de terceiros necessários à consecução do objeto da 

Concessão, declara a plena viabilidade da proposta de preços apresentada pela 

Proponente.  

 

Salvador-BA., ......de ......................de 2019. 

 

 Assinatura e identificação do representante legal 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019 

ANEXO -  XXVI 

 

DECLARAÇÃO DE CÓPIA FIEL EM MÍDIA DIGITAL, DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA 

DAS PROPOSTAS 

 

 

À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 

REF.: Processo nº      /2019 

Licitação: CONCORRÊNCIASECULT Nº      /2019  

 

Prezados Senhores. 

 

 

Eu, _________________________________, portador (a) da cédula de identidade no. 
_________________ e do CPF __________________, representante legal da Empresa 
__________________________________________, inscrita no CNPJ sob o no. 
________________, com sede na ___________________________(endereço 
completo), licitante da Concorrência Pública acima referenciada, declaro para todos os 
efeitos e fins de direito, que o conteúdo deste pendrive e representativo de cópia fiel 
da documentação impressa apresentada para fins de propostas perante esse órgão 
municipal. 

 

Salvador-Ba., ____ de _____________de 201 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019 

ANEXO XXVII 

MODELO DE GARANTIA DA PROPOSTA 

À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 

REF.: Processo nº      /2019 

Licitação: CONCORRÊNCIASECULT Nº      /2019  

 

Prezados Senhores, 
 
A__________________(nome da licitante), doravante denominada “Licitante”, 
submeteu sua proposta datada de   /      /      , em atendimento ao Edital de Licitação 
acima referenciado. 
 
Saibam todos que, pela presente _____________________________________(nome 
da Instituição que fornecera a garantia), com endereço 
na__________________________________________________________, declara 
constituir-se fiador solidário, da ________________________________ (nome da 
empresa licitante), sem beneficio de ordem, em conformidade com o disposto nos 
artigos 818 e 839 do Código Civil Brasileiro, junto a Prefeitura Municipal de Salvador 
pela quantia de R$________________________(valor por extenso), 
________________ (Instituição que fornecera a garantia), compromete-se, pela 
presente, a indenizar a Prefeitura Municipal de Salvador, ate o limite do valor acima 
fixado, caso a empresa (nome da Licitante) descumpra com as obrigações de sua 
proposta nos termos do Edital de Licitação. 
 
As condições de execução desta garantia são: 
 

1. Se a Licitante retirar sua proposta durante o período de validade da mesma 

ou 
 

2. Se a Licitante for notificada da aceitação de sua proposta pela Entidade de 
Licitação durante o período de validade da mesma e 

 

d) Deixar de assinar o Contrato de acordo com o Edital, 
 

e) Deixar de fornecer a Garantia de Execução Contratual, de acordo com o 
Edital. 

 
Esta garantia permanecera em vigor ate [x] dias após o prazo de vigência da proposta 
mencionado no Edital, podendo ser solicitada a prorrogação por meio de comunicação 
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da Prefeitura Municipal de Salvador a Licitante, que devera obter a concordância do 
Banco. 
 
Data [x] 
 
 
 
Assinatura do Banco____________________________________________ 

 
 
 
Testemunhas__________________________________________________ 

 
 
 
Chancela___________________________________________________ 
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019 

ANEXO XXVIII 

MODELO  DE ATESTADO DE VISITA TECNICA 

 

À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 

REF.: Processo nº      /2019 

Licitação: CONCORRÊNCIASECULT Nº      /2019  

 

Prezados Senhores. 

 

 

 

Declaramos que a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ sob 
o no. _______________________, estabelecida na cidade  _______________, estado 
_________________, na Rua ____________________, no. ____, por meio do seu 
representante legal __________________________, portador da carteira de 
identidade no. _________, expedida pela __________________, para fins de participar 
da licitação, acima referenciada, tomou conhecimento dos aspectos técnicos e das 
condições para execução das atividades constantes do Edital de Licitação, estando 
satisfeita com as informações recebidas na aludida visita e plenamente capacitada a 
elaborar a proposta para a licitação em tela, de modo a não incorrer em omissões  que 
jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de qualquer natureza. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente. 

 

Salvador-Ba,  ___/__________/________. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal da Licitante 

 

__________________________________ 

Nome do Servidor responsável  
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CONCORRÊNCIA SECULT Nº 000/2019 

ANEXO XXIX 

MODELO  DE ATESTADO DE VISITA TECNICA 

 
À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 

REF.: Processo nº      /2019 

Licitação: CONCORRÊNCIASECULT Nº      /2019  
 

[Local], [·] de [·] de 201___.  
 
MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA E TURISMO - SECULT, doravante denominado PODER CONCEDENTE; e 
[CONCESSIONÁRIA], [qualificação], neste ato representada por seus representantes 
legais, os Srs. [·], conforme poderes previstos em seu ato constitutivo, doravante 
denominada CONCESSIONÁRIA; 
 
Considerando que: 
 
(i) A CONCESSIONÁRIA foi constituída, no dia [·] de [·] de [·], pela [LICITANTE], 
vencedora da LICITAÇÃO, para , conforme publicação do Diário Oficial do Município de 
Salvador, datado de [·]; 
 
(ii) O Contrato de Concessão nº [·] foi celebrado no dia [·] de [·] de [·], conforme 
publicado no Diário Oficial do Município de Salvador, datado de [·] (“Contrato de 
Concessão”); e 

 
(iii) O Contrato de Concessão determina a transferência, pelo Poder Concedente, 
dos BENS REVERSÍVEIS da CONCESSÃO à CONCESSIONÁRIA ao término da vigência do 
CONTRATO.  
 
O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, no presente ato, celebram o Termo de 
Arrolamento e Transferência dos Bens utilizados para a CONCESSÃO, abaixo arrolados: 
 
[LISTA DE BENS ARROLADOS] 
 
Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste Termo de 
Arrolamento e Transferência de Bens terão os significados a eles atribuídos no 
CONTRATO. 


