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CONTRATO DE CONCESSÃO Nº [--] 

 

Pelo presente instrumento particular de direito, de um lado, 

 

I. O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO 

RIO JANEIRO – DETRO/RJ, autarquia vinculada à Secretaria de Estado de 

Transportes, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.940.984/0001-14, com sede na Cidade 

do Rio de Janeiro e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Uruguaiana, nº 118, do 6º ao 12º 

andar, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Carlos Luiz Martins Pereira e 

Souza, [--], doravante denominada simplesmente “CONTRATANTE”; 

 

E de outro 

 

II.  [inserir denominação da CONCESSIONÁRIA], [sociedade por ações de 

propósito específico/consórcio operacional], devidamente constituída de acordo com as 

Leis da República Federativa do Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº [--], com sede na 

Cidade do Rio de Janeiro e Estado do Rio de Janeiro, na [--], neste ato representada 

na forma de seus atos constitutivos por [--], doravante denominada simplesmente 

“CONCESSIONÁRIA”. 

 

E, ainda, como interveniente-anuente, 

 

III. [controladores da CONCESSIONÁRIA ou consorciados do CONSÓRCIO 

OPERACIONAL], doravante denominadas em conjunto simplesmente 

“INTERVENIENTES”. 

 

Sendo CONTRATANTE e CONCESSIONÁRIA doravante referidos, conjuntamente, 

como “PARTES” e, isoladamente, como “PARTE”; 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(i) O CONTRATANTE realizou licitação na modalidade de Concorrência Pública nº [-

-]/2015, para concessão dos serviços públicos de transporte rodoviário intermunicipal 

coletivo de passageiros por ônibus no Estado do Rio de Janeiro; 

 

(ii) No âmbito do referido processo licitatório, e de acordo com o resultado publicado 

do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em [--] de [--] de [--], foi adjudicado à 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

 

5 
Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Uruguaiana, 118 –11º Andar – 20.050-095 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel.: 3883-4100 e 3883-4176 

 

 
 

DOCS-RJ - 437671v13  

CONCESSIONÁRIA a prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS no LOTE [--], do 

GRUPO [--], conforme identificados no EDITAL; 

 

(iii) A Lei Estadual nº 1.221, de 06/11/1987, regulamentada pelo Decreto nº 3.893, de 

22/01/1981, e alterações posteriores, bem como pelo Decreto nº 44.432/2013 e pela 

Portaria Detro/Pres. nº 1.236 de 02/02/2016, e alterações posteriores, atribui ao 

DETRO/RJ os poderes de conceder, fiscalizar, regular, autorizar, coordenar e planejar 

a prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS; 

 

 

RESOLVEM as PARTES celebrar o presente Contrato de Concessão para Exploração 

do Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal Coletivo de Passageiros 

por Ônibus no Estado do Rio de Janeiro (“CONTRATO”), que se regerá pelas seguintes 

cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 

 

ACESSIBILIDADE: condição para utilização, por qualquer pessoa (seja ela portadora 

ou não de deficiência ou com mobilidade reduzida), com SEGURANÇA e autonomia, 

total ou assistida, dos espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, veículos, sistemas 

e meios de comunicação e informação utilizados na prestação SERVIÇOS 

CONCEDIDOS. 

 

ADJUDICATÁRIO: é o vencedor da LICITAÇÃO nos termos propostos no EDITAL. 

 

ÁREA: são os grupamentos de municípios limítrofes, indicados nos ANEXOS I e III do 

EDITAL, de acordo com o plano de rotas estabelecido pelo DETRO, conforme Decreto 

nº 44.432/2013, Portaria [--] e alterações posteriores. 

 

ATIVIDADES ACESSÓRIAS: atividades que a CONCESSIONÁRIA poderá exercer de 

forma complementar e/ou acessória à CONCESSÃO, nos termos da legislação e 

regulamentação aplicáveis e observado o disposto na Cláusula Décima Primeira deste 

CONTRATO. 

 

ATUALIDADE: direito dos USUÁRIOS a uma prestação dos SERVIÇOS 

CONCEDIDOS por meio de técnicas, equipamentos, softwares e instalações 
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modernas, que, permanentemente, ao longo da CONCESSÃO, acompanhem as 

inovações do desenvolvimento tecnológico, notadamente no que se refere à 

sustentabilidade ambiental dos equipamentos utilizados, e que assegurem o perfeito 

funcionamento, melhoria e expansão dos SERVIÇOS CONCEDIDOS. 

 

BENS VINCULADOS: são os bens vinculados à CONCESSÃO, integrantes ou não do 

patrimônio da CONCESSIONÁRIA, necessários à prestação adequada e contínua dos 

SERVIÇOS CONCEDIDOS, incluindo, entre outros, o conjunto de ônibus que serão 

utilizados para a prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS durante a CONCESSÃO. 

 

BOLETIM DE OPERAÇÕES MENSAIS (BOM): documento a ser fornecido pela 

concessionária com o fim de apresentar, mensalmente, elementos estatísticos relativos 

aos serviços operados por LINHA. 

 

BRT (Bus Rapid Transit): é o sistema tronco-alimentado de transporte por ônibus 

constituído por vias segregadas do tráfego geral, com prioridade de circulação em 

interseções viárias, com exclusividade para circulação de veículos de média/alta 

capacidade, assim como de estações especiais que permitam o rápido e massivo 

embarque e desembarque de passageiros e o pagamento de tarifa fora dos veículos.  

 

COLIGADAS: qualquer pessoa ou fundo submetido à influência significativa de outra 

pessoa ou fundo. Há influência significativa quando se detém ou se exerce o poder de 

participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem 

controlá-la. É presumida influência significativa quando houver a titularidade de 20% 

(vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controlá-la. 

 

COMISSÃO TÉCNICA: Comissão formada por três membros, sendo um indicado pela 

CONCESSIONÁRIA, outro pelo PODER PÚBLICO, e o terceiro, com comprovada 

especialização, de comum acordo entre as PARTES, com o propósito de solucionar, 

amigavelmente, os conflitos entre as PARTES, por meio de mediação, nos termos da 

Lei nº 13.140/2015, bem como suas posteriores alterações, antes da instauração de 

procedimento judicial. 

 

CONCESSÃO: prestação do serviço público de exploração de transporte rodoviário 

intermunicipal coletivo de passageiros por ônibus no Estado do Rio de Janeiro, objeto 

deste CONTRATO, excluído o serviço de transporte complementar. 
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CONFORTO: direito dos USUÁRIOS a condições que assegurem, na forma da 

regulamentação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, o seu bem-estar e comodidade nos 

veículos, nos pontos de parada, nas estações de integração, nos pontos de conexão, 

dentre outros. 

 

CONTINUIDADE: direito dos USUÁRIOS à manutenção, em caráter permanente, da 

prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS. 

 

CONTROLADA: qualquer pessoa ou fundo de investimento cujo CONTROLE é 

exercido por outra pessoa ou fundo de investimento.  

 

CONTROLADORA: qualquer pessoa, fundo de investimento ou entidade de 

previdência complementar que exerça CONTROLE sobre outra pessoa ou fundo de 

investimento. 

 

CONTROLE: o poder, detido por pessoa ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo 

de voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou conjuntamente: 

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

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

pessoa, fundo de investimento ou entidades de previdência complementar, conforme o 

caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento de 

órgãos de outra pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdência 

complementar. 

 

CORTESIA: direito dos USUÁRIOS a tratamento urbano e educado. 

 

EDITAL: é o edital da Concorrência Pública nº [--]/2016 e todos os seus ANEXOS. 

 

EFICIÊNCIA: direito dos USUÁRIOS à execução dos SERVIÇOS CONCEDIDOS de 

acordo com as normas técnicas aplicáveis e com os padrões qualitativos e quantitativos 

fixados pelo EDITAL e CONTRATO, e respectivos ANEXOS, bem como o cumprimento 

dos objetivos e das metas da CONCESSÃO. 

 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: refere-se à Garantia do Fiel 

Cumprimento das Obrigações Contratuais apresentada pela CONCESSIONÀRIA, em 

favor do PODER CONCEDENTE. 
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GENERALIDADE: direito dos USUÁRIOS à prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS 

em caráter universal, com amplo, progressivo e integral atendimento à demanda e sem 

qualquer tipo de discriminação. 

 

GRATUIDADES: conjunto de benefícios outorgados aos USUÁRIOS, incluindo Vale 

Social e descontos parciais ou totais relativamente ao valor da TARIFA, conforme 

previsto na legislação e regulamentação aplicáveis em vigor. 

 

GRUPO: é a reunião de LOTES, para fins da LICITAÇÃO, conforme identificados no 

item 3.2 do EDITAL. 

 

GRUPO ECONÔMICO: é aquele constituído por empresas afiliadas, entendendo-se 

como empresa afiliada a outra empresa, aquela que: 

(a) seja, direta ou indiretamente, controlada pela outra empresa; 

(b) controle, direta ou indiretamente, a outra empresa, inclusive por meio de 

acordo de acionistas ou de sócios; 

(c) detenha, direta ou indiretamente, qualquer participação societária na outra 

empresa igual ou superior a 20% do capital votante da outra empresa; ou 

(d) da mesma forma que a outra empresa, tenha 20% (vinte por cento) ou mais 

de seu capital votante detido, direta ou indiretamente, por uma mesma pessoa 

natural ou jurídica. 

Para efeito de cômputo do percentual referido nos itens “c” e “d” acima, caso haja 

participação de forma sucessiva em várias pessoas jurídicas, calcular-se-á o 

percentual final de participação por intermédio de composição das frações 

percentuais de participação em cada pessoa jurídica na linha de encadeamento. 

 

HIGIENE: direito dos USUÁRIOS à conservação permanente da limpeza e do asseio 

de pessoas e BENS VINCULADOS À CONCESSÃO, em especial daqueles com os 

quais têm contato direto. 

 

LICITAÇÃO: procedimento administrativo objeto do EDITAL. 

 

LINHA: significa a ligação rodoviária de passageiros por meio de ônibus, entre 

municípios, no Estado do Rio de Janeiro, respeitando o plano de rotas estabelecido 

pelo DETRO. 
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LOTE(S): são as unidades objetos desta LICITAÇÃO a serem adjudicadas a cada 

LICITANTE vencedor, compostas pelas ROTAS, conforme identificadas nos ANEXOS 

I e III do EDITAL. 

 

PODER CONCEDENTE: titular do serviço público, de acordo com a definição do art. 

2º, I da Lei nº 8.987/95. 

 

PONTUALIDADE: direito dos USUÁRIOS à prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS 

nos horários previamente estabelecidos para as viagens. 

 

PROJETO OPERACIONAL BÁSICO: projeto referencial no qual são estabelecidas as 

metas da CONCESSÃO, abrangendo as características, ÁREAS e ROTAS dos LOTES 

objetos do EDITAL, e informações relativas aos SERVIÇOS CONCEDIDOS, constantes 

dos ANEXOS I e III do EDITAL. 

 

PROPOSTA DE PREÇO: é a proposta apresentada pela CONCESSIONÁRIA ou pelos 

INTERVENIENTES na LICITAÇÃO para adjudicação do LOTE [--], do GRUPO [--], a 

qual constitui o ANEXO 3 ao CONTRATO. 

 

RECEITAS ACESSÓRIAS: totalidade das receitas obtidas pela CONCESSIONÁRIA 

por meio da exploração de ATIVIDADES ACESSÓRIAS. 

 

REGIÃO I: constituída pelos seguintes municípios do Estado do Rio de Janeiro: Belford 

Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, 

Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, 

São João de Meriti, Seropédica e Tanguá. 

 

REGIÃO II: constituída pelos seguintes municípios do Estado do Rio de Janeiro: Angra 

dos Reis, Aperibé, Araruama, Areal, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Barra do 

Piraí, Barra Mansa, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cachoeiras de 

Macacu, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, 

Carmo, Casimiro de Abreu, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, 

Cordeiro, Duas Barras, Engenheiro Paulo de Frontin, Iguaba Grande, Italva, Itaocara, 

Itaperuna, Itatiaia, Laje do Muriaé, Macaé, Macuco, Mangaratiba, Mendes, Miguel 

Pereira, Miracema, Natividade, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Parati, Paty do Alferes, 

Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Porciúncula, Porto Real, Quatis, Quissamã, Resende, Rio 

Bonito, Rio Claro, Rio das Flores, Rio das Ostras, Santa Maria Madalena, Santo Antônio 
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de Pádua, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São José de 

Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, São Sebastião do Alto, 

Sapucaia, Saquarema, Silva Jardim, Sumidouro, Teresópolis, Trajano de Morais, Três 

Rios, Valença, Varre-Sai, Vassouras e Volta Redonda. 

 

REGULARIDADE: direito dos USUÁRIOS à prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS 

nas condições estabelecidas no EDITAL, CONTRATO e respectivos ANEXOS e em 

outras normas técnicas aplicáveis. 

 

ROTA(S): significa a ligação rodoviária, englobando LINHA ou conjunto de LINHAS, de 

acordo com o plano de rotas estabelecido pelo CONTRATANTE, conforme Decreto 

44.432/2013, Portaria Detro/Pres. nº 1236 de 02/02/2016 e alterações posteriores, 

conectando: (i) um município a outro, de uma mesma ÁREA (INTRA-ÁREA); (ii) os 

municípios de uma ÁREA aos municípios de outra ÁREA (INTERÁREA); (iii) municípios 

da REGIÃO I à Capital do Estado Rio de Janeiro e vice-versa (POLARIZADA DA 

REGIÃO I); e (iv) municípios da REGIÃO II a municípios da REGIÃO I e vice-versa 

(POLARIZADA DA REGIÃO II). 

 

SEGURANÇA: direito dos USUÁRIOS e de terceiros de proteção de sua incolumidade 

física pelas CONCESSIONÁRIAS por meio do respeito a todas as normas legais e 

regulamentares destinadas a esse fim. 

 

SISTEMA RODOVIÁRIO: área da CONCESSÃO, composta pelos LOTES integrantes 

da REGIÃO I e II, incluindo todos os seus elementos pertencentes à faixa de domínio, 

além de acessos e alças, edificações e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou 

locais ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com a rodovia, 

acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer outros elementos que se encontrem 

nos limites da faixa de domínio, bem como pelas áreas ocupadas com instalações 

operacionais e administrativas relacionadas à CONCESSÃO.  

 

SPE: sociedade por ações de propósito específico. 

 

SERVIÇOS CONCEDIDOS: serviços públicos de exploração de transporte rodoviário 

intermunicipal coletivo de passageiros por ônibus referentes ao LOTE [--], do GRUPO 

[--], identificado nos ANEXOS I e III do EDITAL, a serem prestados obrigatória e 

ininterruptamente pela CONCESSIONÁRIA durante todo o prazo da CONCESSÃO, 

nos termos do art. 6º da Lei nº 8987/95. 
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TARIFA: valor a ser auferido pela CONCESSIONÁRIA como contrapartida à prestação 

dos SERVIÇOS CONCEDIDOS cujo limite máximo é fixado pela CONTRATANTE. 

 

TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR): taxa que traz a valor presente os capitais 

investidos pela CONCESSIONÁRIA e os saldos de caixa da CONCESSÃO projetados 

ao longo da vigência do CONTRATO, de modo a zerar o fluxo de caixa, correspondendo 

à remuneração dos valores investidos.  

 

USUÁRIO: qualquer pessoa que usufrua, nos limites geográficos do Estado do Rio de 

Janeiro, dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, prestados pela CONCESSIONÁRIA. 

 

VALOR DA OUTORGA: é o valor da PROPOSTA DE PREÇO aceita pelo 

CONTRATANTE para adjudicação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, que constitui o 

ANEXO 3 deste CONTRATO. 

 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: é o valor presente estimado da receita da 

CONCESSIONÁRIA, pelo tempo de duração da CONCESSÃO, conforme o Estudo de 

Viabilidade Econômico Financeira apresentado pela CONCESSIONÁRIA ou pelos 

INTERVENIENTES para participação na LICITAÇÃO, que constitui o ANEXO 4 deste 

CONTRATO, devidamente expresso no item 5.2 deste CONTRATO. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

2.1. A CONCESSÃO reger-se-á pelo artigo 175 da Constituição Federal, pela Lei 

Federal nº 8.987, de 13/02/1995 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 

21/06/1993, pela Lei Federal nº 12.587, de 03/01/2012, pela Lei Estadual nº 1.221, de 

06/11/1987, pelo Decreto nº 44.432, de 11/10/2013, pelo Regulamento do Transporte 

Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, aprovado pelo Decreto nº 3.893, de 

22/01/1981, suas alterações posteriores e disposições que o complementarem, 

alterarem ou regulamentarem, pelas demais disposições legais e regulamentares 

aplicáveis ao disposto no presente CONTRATO, e, ainda, pelas disposições do 

EDITAL. 

 

2.2. A CONCESSIONÁRIA declara conhecer todas as normas referidas no item 2.1 

acima, às quais adere incondicional e irrestritamente e concorda em sujeitar-se às 

previsões delas constantes, ainda que não expressamente transcritas neste 
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CONTRATO, responsabilizando-se pelo exame e integral cumprimento, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO e na legislação em vigor.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 
 

3.1. O objeto do CONTRATO é a prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, em 

caráter de exclusividade, de acordo com as características e especificações definidas 

no PROJETO OPERACIONAL BÁSICO, constante dos ANEXOS I e IIII ao EDITAL, 

compreendendo a operação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS nas ROTAS integrantes 

do LOTE [--], do GRUPO [--]. 

 

3.2. Todas as LINHAS integrantes de cada ROTA do LOTE objeto deste 

CONTRATO, conforme identificado no item 3.1 acima, bem como aquelas que venham 

a ser criadas pelo CONTRATANTE e integrem as ROTAS do LOTE objeto deste 

CONTRATO, por meio de aditamentos, são de exploração obrigatória pela 

CONCESSIONÁRIA. Visando a otimização do sistema de transportes metropolitano, a 

rede de transporte público por ônibus será ajustada a processos de maior integração 

intermodal. 

 

3.3. Estão compreendidos no objeto deste CONTRATO a manutenção e 

conservação das garagens e, quando pertinentes, dos pontos de apoio e dos de venda 

de bilhetes referentes às LINHAS que integram as ROTAS do LOTE objeto deste 

CONTRATO, conforme o item 3.1 acima, além da instalação, manutenção, 

desenvolvimento, atualização e operação do sistema.    

 

3.4. Os SERVIÇOS CONCEDIDOS deverão ser prestados com observância das 

regras previstas no PROJETO OPERACIONAL BÁSICO, ANEXO [--] ao EDITAL, no 

próprio EDITAL e neste CONTRATO, bem como dos preceitos e princípios 

estabelecidos na legislação e regulamentação aplicáveis. 

 

3.5. Por determinação do CONTRATANTE ou proposta da CONCESSIONÁRIA, 

previamente aprovada pelo CONTRATANTE, poderão ocorrer alterações nas LINHAS, 

conforme previstas nos ANEXOS I e III do EDITAL, mediante a adição ou exclusão de 

LINHAS nas ROTAS, modificação do trajeto das LINHAS, integração de LINHAS com 

outros modais de transporte, e/ou implantação de serviços na modalidade BRT nas 

ROTAS. 
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3.6. As novas LINHAS que forem criadas nas ROTAS, bem como aquelas 

decorrentes da divisão, prolongamento, modificação de trajeto ou fusão de LINHAS e, 

ainda, a implantação de serviços na modalidade BRT, fazem parte do objeto deste 

CONTRATO, de modo que a prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS em tais 

LINHAS será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

 

3.7. Caso a alteração das LINHAS, conforme os ANEXOS I e III do EDITAL, mediante 

a divisão, fusão, exclusão, inclusão ou mesmo alteração de trajeto de LINHA(S) em 

uma ROTA, assim como a integração de LINHA(S) com outros modais de transporte, 

e/ou a implantação de serviços na modalidade BRT nas ROTAS, tenham impacto no 

equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, a CONTRATANTE e a 

CONCESSIONÁRIA deverão negociar o restabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO nos termos da Cláusula Décima deste CONTRATO e da 

legislação e regulamentação aplicáveis. 

 

3.8. Visando incorporar atualizações tecnológicas que permitam o aprimoramento da 

prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, a CONTRATANTE poderá alterar 

especificações de veículos contidas no escopo dos SERVIÇOS CONCEDIDOS a serem 

empreendidos pela CONCESSIONÁRIA, devendo ser mantido o equilíbrio econômico 

e financeiro do CONTRATO.   

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 
 

4.1. O CONTRATO entra em vigor na data da publicação do extrato do CONTRATO 

no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. O prazo da CONCESSÃO é de 20 (vinte) 

anos contados da data de início da prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, 

conforme item 12.2 deste CONTRATO. 

 

4.2. O CONTRATO poderá ser prorrogado, a exclusivo critério do PODER 

CONCEDENTE, pelo prazo adicional de, no máximo, 20 (vinte) anos, nas seguintes 

hipóteses: 

 

i. Por imposição do interesse público, devidamente justificado; 

 

ii. Em decorrência de força maior, devidamente comprovada; e 

 

iii. Para recomposição do equilíbrio econômico financeiro. 
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4.3. A prorrogação somente dar-se-á se atendidos os seguintes requisitos:  

 

i. Ter alcançado as Metas de Aprimoramento Semestrais e Anuais previstas 

nos indicadores de qualidade nos últimos 8 (oito) anos; 

 

ii. Concordância pelo CONCESSIONÁRIO do valor da outorga para 

renovação a ser definido pelo PODER CONCEDENTE; e 

 

iii. Realização de novos estudos pelo PODER CONCEDENTE de viabilidade 

técnica e econômica da CONCESSÃO que estabeleçam parâmetros 

mínimos de nova outorga da execução dos SERVIÇOS CONCEDIDOS e 

o valor da TARIFA.  

 

 

4.4. A prorrogação da CONCESSÃO somente será feita nos termos da legislação e 

regulamentação aplicáveis, bem como do interesse público, por meio de aditamento ao 

presente CONTRATO, explicitando o respectivo prazo e/ou serviços a serem 

executados, os valores estimados e a TARIFA a ser cobrada devidamente justificado 

em processo administrativo próprio, e mediante o pagamento de novo valor de outorga 

a ser oportunamente definido ou outro mecanismo de compensação. 

 

4.5. Independentemente do término do prazo fixado no item 4.1 acima, ou de sua 

prorrogação, a CONCESSIONÁRIA se compromete a prestar os SERVIÇOS 

CONCEDIDOS de acordo com os preceitos e condições fixados no EDITAL, neste 

CONTRATO e na legislação e regulamentação aplicáveis, até que o novo prestador 

dos respectivos serviços oficialmente inicie tais atividades, prezando sempre pela 

CONTINUIDADE dos SERVIÇOS CONCEDIDOS. 

 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DA OUTORGA E DO VALOR ESTIMADO DO 

CONTRATO 
 

5.1. Pela outorga dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, a CONCESSIONÁRIA pagará ao 

CONTRATANTE [--] ([-]) UFIRs, sendo a primeira prestação correspondente à quantia 
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de [--] ([-]) UFIRs equivalente a 20% (vinte por cento) do VALOR DA OUTORGA, e o 

restante em [--] parcelas mensais no valor de [--] ([-]) UFIRs, iguais e sucessivas, 

vencendo-se a primeira na data de celebração deste CONTRATO. 

 

5.1.2. As parcelas vincendas do VALOR DA OUTORGA serão majoradas pela 

variação percentual acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou índice que venha a 

substituí-lo.  

 

5.1.3. Eventuais antecipações no pagamento do VALOR DA OUTORGA 

poderão ser autorizadas pelo CONTRATANTE. 

 

5.1.4. Ocorrendo atraso no pagamento de quaisquer parcelas do VALOR DA 

OUTORGA, sujeitar-se-á a CONCESSIONÁRIA ao pagamento de multa no valor 

de 10% (dez por cento) da parcela do VALOR DA OUTORGA em atraso, no prazo 

de 5 (cinco) dias contados da data prevista para o pagamento, sem prejuízo das 

demais penalidades legais e contratuais aplicáveis. 

 

5.2. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO é de R$ [--], na data base de [--], conforme 

estimado pela própria CONCESSIONÁRIA ou pelos INTERVENIENTES e registrado 

no Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira, o qual constitui o ANEXO 4 a este 

CONTRATO. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS GARANTIAS 
 

6.1. Na data da celebração do presente CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA 

prestou ao CONTRATANTE Garantia de Fiel Cumprimento da Obrigação de 

Pagamento do VALOR DA OUTORGA, equivalente ao somatório de 12 (doze) parcelas 

mensais vincendas do VALOR DA OUTORGA. 

 

6.2.          A garantia indicada no item 6.1 foi prestada por meio de [--], conforme o 

ANEXO 5 a este CONTRATO, e deverá ser mantida em vigor durante a vigência deste 

CONTRATO, nos termos desta Cláusula, sendo renovada e prestada em nome do 

CONTRATANTE, mediante uma ou mais das seguintes modalidades, conforme os 

modelos constantes do ANEXO V do EDITAL: 
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(i) caução em dinheiro, depositada em moeda corrente nacional, através do 

[DARJ – Código de Receita 909-1, no Banco Bradesco S.A.]; 

(ii) caução em títulos da dívida pública brasileira, emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil, acompanhados de comprovante de sua validade atual 

quanto à liquidez e valor, depositado na sede do CONTRATANTE; 

(iii) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora regularmente 

autorizada a funcionar no país. A apólice deverá ser ressegurada, nos termos da 

legislação aplicável; e 

(iv) fiança bancária, fornecida por instituição bancária autorizada a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil. 

 

6.2.1. Caso a CONCESSIONÁRIA opte por seguro-garantia e/ou fiança bancária, 

deverá ser apresentado o instrumento original em favor do CONTRATANTE, 

fornecido pela instituição financeira ou pela companhia seguradora, conforme 

modelo constante do ANEXO V do EDITAL. 

 

6.2.2. No caso de CONSÓRCIO OPERACIONAL, as garantias poderão ser (i) 

emitidas em nome de todos os seus integrantes; (ii) apresentadas por qualquer 

dos consorciados, como garantia única, no valor total indicado nos itens 6.1 e 6.2 

acima; ou (iii) apresentadas pelos consorciados, sob a forma de garantia individual 

cujo somatório seja equivalente ao valor total estabelecido no item 6.1, podendo 

os integrantes do CONSÓRCIO OPERACIONAL utilizarem qualquer dos 

instrumentos de garantia indicados no item 6.2. 

 

6.3. A garantia indicada nesta Cláusula, se prestada nas modalidades de seguro-

garantia, fiança bancária e/ou títulos da dívida pública, deverão ter validade igual ou 

superior a 12 (doze) meses, cabendo à CONCESSIONÁRIA adotar as medidas 

necessárias para mantê-la válida até o integral pagamento do VALOR DA OUTORGA, 

suportando única e exclusivamente todos os custos e despesas. 

 

6.4. Os recursos financeiros dados em caução serão atualizados monetariamente. 

 

6.5. A CONCESSIONÁRIA declara que a garantia indicada nesta Cláusula Sexta foi 

prestada exclusivamente para as finalidades ora determinadas, sob pena de aplicação 

das penalidades legais e contratuais cabíveis. 
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6.6. A garantia descrita no item 6.1 poderá ser utilizada para, dentre outros objetivos, 

realizar, em favor do CONTRATANTE, o pagamento de penalidades e verbas 

indenizatórias devidas pela CONCESSIONÁRIA, referentes ao descumprimento ou 

atraso no cumprimento da obrigação de pagamento do VALOR DA OUTORGA. 

 

6.6.1. Nas hipóteses previstas neste CONTRATO, bem como na legislação e 

regulamentação aplicáveis, a CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 3 (três) dias 

úteis, contados de sua notificação sobre a aplicação de penalidade e/ou verba 

indenizatória, para provar ao CONTRATANTE o recolhimento dos montantes 

devidos, prazo a partir do qual estará o CONTRATANTE autorizado a promover 

as medidas necessárias à execução da garantia ora prevista. 

 

6.6.2. Caso o valor da garantia prestada pela CONCESSIONÁRIA não seja 

suficiente para o pagamento das penalidades ou verbas indenizatórias por ela 

devidas, permanecerão a CONCESSIONÁRIA e os INTERVENIENTES 

solidariamente responsáveis pela diferença apurada. 

 

6.6.3. Na hipótese de execução da garantia, a CONCESSIONÁRIA deverá repô-

la nos níveis estabelecidos no item 6.1 acima, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar da ciência da CONCESSIONÁRIA sobre a execução da garantia. 

 

6.7. A garantia prevista no item 6.1 será gradualmente liberada pelo CONTRATANTE 

à medida que as parcelas do VALOR DA OUTORGA forem devidamente quitadas nos 

termos da Cláusula Quinta deste CONTRATO, mediante ato expresso do 

CONTRATANTE. 

 

6.8 A CONCESSIONÁRIA deverá, ainda, manter, em favor do PODER 

CONCEDENTE, como garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, a 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, no valor de R$ XXXXXX (XXXXXX), pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) meses subsequentes ao encerramento do prazo da 

Garantia de Fiel Cumprimento da Obrigação de Pagamento do VALOR DA OUTORGA, 

prevista no item 6.1 acima.  

 

6.8.1. Será acrescido ao valor da GARANTIA DA PROPOSTA eventuais débitos 

existentes junto ao PODER CONCEDENTE não quitados dentro do período de 

vigência de Garantia de Fiel Cumprimento da Obrigação de Pagamento do 

VALOR DA OUTORGA. 
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6.9. A CONCESSIONÁRIA permanecerá responsável pelo cumprimento das 

obrigações contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizações, 

independentemente da utilização da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 

6.10. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a critério da 

CONCESSIONÁRIA, poderá ser prestada nos mesmos moldes do item 6.2 acima e 

deverá seguir os mesmos procedimentos e prazos previstos para a Garantia do Fiel 

Cumprimento da Obrigação de Pagamento do VALOR DE OUTORGA. 

 

6.11. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE, na forma 

da regulamentação vigente, documento comprobatório de que as cartas de fiança 

bancária ou apólices dos seguros-garantia foram renovadas e tiveram seus valores 

reajustados na forma do item 6.3 acima, sob pena das sanções previstas na Cláusula 

Décima Nona deste CONTRATO. 

 

6.12. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no CONTRATO e na 

regulamentação vigente, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser 

utilizada nos seguintes casos: 

 

(i) quando a CONCESSIONÁRIA não realizar as obrigações de investimentos 

previstas no PLANO OPERACIONAL BÁSICO e no EDITAL, ou as intervenções 

necessárias ao atendimento aos Indicadores de Qualidade, conforme ANEXO 9 

deste CONTRATO, ou executá-las em desconformidade com o estabelecido; 

 

(ii) quando a CONCESSIONÁRIA não proceder ao pagamento das multas que lhe 

forem aplicadas, na forma do CONTRATO e do regulamento vigente; 

 

(iii) nos casos da manutenção dos BENS VINCULADOS em desconformidade 

com as exigências estabelecidas no CONTRATO, incluindo, mas não se limitando, 

ao cumprimento do Plano Operacional Básico apresentado e seus aditivos, dos 

Parâmetros de indicadores de qualidade e demais exigências estabelecidas pelo 

PODER CONCEDENTE, em decorrência do disposto nas demais cláusulas; e 

 

(iv) quando a CONCESSIONÁRIA não efetuar, no prazo devido, o pagamento da 

verba de fiscalização, conforme previsto na Cláusula 13.9, bem como de 
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quaisquer indenizações ou outras obrigações pecuniárias de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA, relacionadas à CONCESSÃO. 

 

6.13. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO também poderá ser executada 

sempre que a CONCESSIONÁRIA não adotar providências para sanar inadimplemento 

de obrigação legal, contratual ou regulamentar, sem qualquer outra formalidade além 

do envio de notificação pela PODER CONCEDENTE, na forma da regulamentação 

vigente, o que não eximirá a CONCESSIONÁRIA das responsabilidades que lhe são 

atribuídas pelo CONTRATO. 

 

6.14.  Sempre que o PODER CONCEDENTE utilizar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder a reposição do seu montante 

integral, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de sua utilização, sendo que, 

durante este prazo, a CONCESSIONÁRIA não estará eximida das responsabilidades 

que lhe são atribuídas pelo CONTRATO. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – SEGUROS 
 

7.1. A CONCESSIONÁRIA, além dos seguros exigíveis pela legislação e 

regulamentação aplicáveis, 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 à execução das atividades 

pertinentes à CONCESSÃO, em condições aceitáveis pelo CONTRATANTE e 

praticadas pelo mercado segurador brasileiro. 

 

7.2. Nenhum serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a CONCESSIONÁRIA 

apresente ao CONTRATANTE comprovação de que as apólices dos seguros exigidos 

neste CONTRATO se encontram em vigor, nas condições estabelecidas. 

 

7.3. A CONCESSIONÁRIA fará e manterá em vigor seguro de responsabilidade civil 

referente a danos materiais e pessoais, de terceiros, USUÁRIOS ou não, por força de 

ação ou omissão de seus agentes na execução dos SERVIÇOS CONCEDIDOS. 

  

7.4. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer ao CONTRATANTE, em prazo não superior 

a 10 (dez) dias do fim da vigência de cada apólice, certificado emitido pela seguradora 

confirmando que as apólices de seguros contratados foram renovadas e que os 
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respectivos prêmios serão cobrados de acordo com a negociação na ocasião da 

renovação. 

 

7.5. Todos os seguros deverão ser efetuados em seguradoras autorizadas a operar 

no Brasil, observados os valores estabelecidos na regulamentação pertinente. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA TARIFA 
 

8.1. A CONCESSIONÁRIA será remunerada por meio da arrecadação de TARIFAS 

auferidas pela prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS. 

 

8.2. A CONCESSIONÁRIA não poderá praticar TARIFAS acima dos valores 

expressamente autorizados pelo CONTRATANTE, nos termos deste CONTRATO e da 

legislação e regulamentação aplicáveis. 

 

8.3. A CONCESIONÁRIA reconhece que os valores das TARIFAS aplicáveis, na 

presente data, aos SERVIÇOS CONCEDIDOS, consideradas todas as 

GRATUIDADES, bem como as regras de reajuste e revisão das TARIFAS constantes 

deste CONTRATO, são suficientes para a adequada remuneração dos SERVIÇOS 

CONCEDIDOS, amortização dos investimentos necessários e retorno econômico, 

refletindo as premissas da PROPOSTA DE PREÇO, não cabendo, portanto, qualquer 

reivindicação ou ressarcimento perante o CONTRATANTE ou PODER PÚBLICO. 

 

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE E REVISÃO DA TARIFA 
 

9.1. A TARIFA do SERVIÇO CONCEDIDO, objeto da CONCESSÃO, será reajustada a 

cada 12 (doze) meses, a contar do último reajuste de TARIFAS ocorrido antes da data 

da assinatura do CONTRATO de acordo com a seguinte fórmula paramétrica. 

 

Tc = Ta x {(A x Dn / Da) + (B x Rn / Ra) + (C x Vn / Va) + (D x Sn / Sa) + (E x On /Ao)} 

x (1 - Ia) / (1 - In)  

 

TC = Tarifa calculada resultante; 

Ta = Tarifa calculada anterior; 

Dn = Número índice relativo ao mês imediatamente anterior ao mês do reajuste 

correspondente ao índice de óleo diesel da FGV (série nº 1300476); 
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Da = Número índice designado como base, relativo ao mês imediatamente anterior do 

referido ajuste anterior, correspondente ao índice de óleo diesel da FGV (série nº 

1300476); 

Rn = Número índice relativo ao mês imediatamente anterior ao mês do reajuste 

correspondente ao índice de pneus para ônibus e caminhões da FGV (série nº 

1307028); 

Ra = Número índice designado como base, relativo ao mês imediatamente anterior do 

referido ajuste anterior, correspondente ao índice de pneus para ônibus e caminhões 

da FGV (série nº 1307028); 

Vn = Número índice relativo ao mês imediatamente anterior ao mês do reajuste 

correspondente ao índice de chassis com motor (série nº 1321638) e carrocerias de 

ônibus (série nº 1321983), ponderada pela composição do IPA FGV; 

Va = Número índice designado como base, relativo ao mês imediatamente anterior do 

referido ajuste anterior, correspondente ao índice de chassis com motor (série nº 

1321638) e carrocerias de ônibus (série nº 1321983), ponderada pela composição do 

IPA FGV; 

Sn = Valor médio base do salário do “Motorista sênior” de transporte coletivo por ônibus, 

correspondente às mais recentes convenções coletivas de trabalho ou dissídios 

coletivos no mês de reajuste registrados na Delegacia do Trabalho, relativos à categoria 

rodoviários, representados pelos sindicatos de classe das seguintes Regiões 

Metropolitanas Brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto 

Alegre.    

Sa = Valor médio base do salário do “Motorista sênior” de transporte coletivo por ônibus, 

correspondente às convenções coletivas de trabalho ou dissídios coletivos mais 

recentes ao referido reajuste anterior registrados na Delegacia do Trabalho, relativos à 

categoria rodoviários, representados pelos sindicatos de classe das seguintes Regiões 

Metropolitanas Brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto 

Alegre.    

Caso a variação dos salários de alguma Região Metropolitana não seja conhecida na 

data da efetivação do reajuste por parte do CONTRATANTE, serão consideradas 

apenas as Regiões Metropolitanas que tiverem seus valores conhecidos.  

On = Número índice relativo ao mês imediatamente anterior ao mês do reajuste 

correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE.  

Oa = Número índice designado como base, relativo ao mês imediatamente anterior do 

referido ajuste anterior, correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA) do IBGE. 
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Ia = Somatório dos percentuais de impostos indiretos incidentes sobre a receita, no mês 

base do último reajuste, correspondente a: COFINS, PIS/PASEP, ICMS, Fundo de 

Pobreza, Contribuição Previdenciária e eventuais outros tributos.  

In = Somatório dos percentuais de impostos indiretos incidentes sobre a receita, no mês 

de vigência do cálculo do reajuste, correspondente a: COFINS, PIS/PASEP, ICMS, 

Fundo de Pobreza, Contribuição Previdenciária e eventuais outros tributos.  

A, B, C, D e E – são os pesos da fórmula paramétrica calculados, por ÁREA, conforme 

os Estudos de Viabilidade Econômico-Financeira nos termos do item 8.10.4, (c) do 

EDITAL. 

 

9.1.1. Na eventualidade de determinado índice utilizado na fórmula paramétrica 

do item 9.1 acima deixar de existir ou de expressar adequadamente as variações 

dos preços dos insumos utilizados, o PODER CONCEDENTE deverá utilizar um 

índice substituto e equivalente, o qual deverá ser calculado por instituição 

especializada.     

  

9.2. Após 4 (quatro) anos da data de início do prazo do CONTRATO e em sucessivos 

períodos quadrienais, a CONCESSIONÁRIA ou o CONTRATANTE poderão propor a 

revisão da tarifa.  

 

9.2.1. O PODER CONCEDENTE, em um prazo de até 4 (quatro) meses 

contados da data de conclusão do quatriênio, poderá instaurar de ofício, ou 

mediante requerimento da CONCESSIONÁRIA (“Requerimento”), o processo de 

revisão tarifária, reunindo os dados técnicos, operacionais, financeiros, 

patrimoniais e econômicos necessários.  

 

9.2.2. Tal Requerimento poderá apontar e comprovar a ocorrência de 

descolamentos entre as variações dos parâmetros adotados na fórmula 

paramétrica e as variações dos preços dos bens e serviços efetivamente 

ocorridas, que possam ter algum impacto no equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO, fundamentando pleitos de incorporação desses às TARIFAS. 

Todas as comparações deverão considerar variações em relação ao primeiro 

ano da CONCESSÃO. 

 

9.2.3. O Requerimento poderá, também, apontar a ocorrência de ganhos de 

produtividade e repassá-los parcialmente à modicidade tarifária através de 

reduções dos pesos A, B, C, D ou E na fórmula paramétrica. 
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9.2.4. O cálculo do impacto dos ganhos de produtividade deverá considerar as 

estruturas de custo e o índice de passageiros por quilômetro rodado – IPK 

efetivos da CONCESSIONÁRIA, conforme registradas nos Demonstrativos 

Contábeis auditados mais recente na data de referência para a realização do 

referido cálculo e no primeiro ano da CONCESSÃO. Tomando por base esse 

último, devem ser estimados os custos na data de referência sem a ocorrência 

do ganho de produtividade identificado. Metade da redução percentual verificada 

em cada item de custo deve ser aplicada ao respectivo peso na fórmula 

paramétrica, cujo somatório passará a ser inferior a unidade. 

 

9.2.5. Para o reajuste subsequente, os pesos devem ser recalculados como 

proporção de seu somatório, passando seu somatório a ser novamente igual à 

unidade. 

 

9.2.6. O PODER CONCEDENTE decidirá sobre o coeficiente de revisão tarifária 

no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da abertura do 

respectivo processo, e sendo devida a sua revisão, para mais ou para menos, 

deverá ser incorporado exclusivamente ao reajuste tarifário subsequente, sem 

nenhum efeito retroativo. 

 

9.2.7. O procedimento para a revisão da TARIFA poderá ser detalhado em 

Portaria publicada pelo DETRO. 

 

9.3. A TARIFA será revista pelo CONTRATANTE, sempre que forem criados, alterados 

ou extintos tributos ou encargos legais, ressalvados o imposto sobre a renda. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO 

CONTRATO 
 

10.1. O presente CONTRATO poderá vir a ser objeto de reequilíbrio econômico-

financeiro tanto por iniciativa do CONTRATANTE como da CONCESSIONÁRIA, 

conforme previsto abaixo. 

 

10.2.  As PARTES terão direito a pleitear o reequilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO, em decorrência dos seguintes fatos, além dos reajustes tarifários anuais 

e revisões tarifárias quadrienais: 
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(i) modificação unilateral do CONTRATO, imposta pelo CONTRATANTE; 

 

(ii) modificação do PROJETO OPERACIONAL BÁSICO que tenha 

incontestável impacto sobre o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, 

conforme demonstrado no Estudo de Impacto de Alterações na Configuração do 

Sistema, a ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA; 

 

(iii) decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a 

CONCESSIONÁRIA de cobrar a TARIFA publicada, exceto nos casos em que a 

CONCESSIONÁRIA houver dado causa a tal decisão. 

 

10.3. Especificamente no que se refere ao previsto no subitem (ii) do item 10.2 acima, 

a CONCESSIONÁRIA deverá observar as regras previstas neste item. 

 

10.3.1. Sempre que ocorrerem alterações nas LINHAS, conforme 

previstas nos ANEXOS I e III do EDITAL, em função de divisão, fusão, 

exclusão, inclusão ou mesmo alteração de trajeto de LINHA(S) em uma 

ROTA e/ou a implantação de serviço na modalidade BRT nas ROTAS, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar Estudo de Impacto de Alterações 

na Configuração do Sistema, conforme modelos constantes do ANEXO V 

do EDITAL, devidamente assinado por profissional competente; 

 

10.3.2. A apresentação do Estudo de Impacto de Alterações na 

Configuração do Sistema poderá ser dispensada caso ocorra consenso 

entre o CONTRATANTE e a CONCESSIONÁRIA de que as alterações 

nas LINHAS não terão impacto significativo no equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO. 

 

10.3.3. No caso de exclusão, divisão, fusão, ou alteração de trajeto 

de LINHA(S), o Estudo de Impacto de Alterações na Configuração do 

Sistema deverá tomar por base o fluxo de caixa do Estudo de Viabilidade 

Econômico-Financeira apresentado para participação na LICITAÇÃO e 

que constitui o ANEXO 4 deste CONTRATO, ajustando apenas para 

essas LINHAS: (i) as variações de demanda que não venham a ser 

absorvidas por outras LINHAS do mesmo LOTE, e seus impactos sobre 

receitas; (ii) as mudanças de quilometragem rodada, frota, 
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aquisição/venda de veículos e demais variáveis relevantes e seus 

impactos sobre os custos variáveis, depreciação e investimentos 

correspondentes à variação de demanda de que trata o item “i” acima; e 

(iii) os impactos das alterações de receitas, custos variáveis, depreciação, 

investimentos e receitas de vendas de veículos sobre os impostos 

indiretos e diretos correspondentes a variação de demanda de que trata 

o item “i” acima. 

 

10.3.3.1. O resultado do Estudo de Impacto de Alterações na 

Configuração do Sistema apresentado pela CONCESSIONÁRIA deve 

considerar o valor presente da diferença entre o fluxo de caixa do 

Estudo de Viabilidade Econômico-financeira, e o fluxo de caixa 

ajustado. 

 

10.3.3.2. Caberá ao CONTRATANTE analisar tecnicamente o estudo 

apresentado de forma a negociar com a CONCESSIONÁRIA eventual 

compensação. 

 

10.3.4. Na hipótese de criação de LINHAS ou implantação de serviço na 

modalidade BRT nas ROTAS, o Estudo de Impacto de Alterações na 

Configuração do Sistema deverá seguir o mesmo roteiro do Estudo de 

Viabilidade Econômico-Financeira, utilizando os modelos constantes do 

ANEXO V do EDITAL, considerando apenas as LINHAS a serem criadas. 

 

10.3.4.1. O resultado do referido estudo deverá refletir a sugestão do 

valor de outorga adicional a ser paga pela CONCESSIONÁRIA, em 

razão das LINHAS a serem criadas. 

 

10.3.4.2. Caberá ao CONTRATANTE analisar tecnicamente o estudo 

apresentado de forma a determinar o pagamento de VALOR DE 

OUTORGA adicional. 

 

10.3.5. O procedimento para o reequilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO poderá ser detalhado através de Portaria publicada pelo DETRO. 

 

10.4. São riscos assumidos pela CONCESSIONÁRIA, que não ensejarão o 

reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO: 
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(i) a não obtenção do retorno econômico previsto na PROPOSTA DE PREÇO 

por força de fatores distintos dos previstos no item 10.2; 

 

(ii) a variação da demanda dos SERVIÇOS CONCEDIDOS pelos USUÁRIOS e 

de sua composição entre passageiros pagantes e GRATUIDADES em proporções 

distintas das previstas em estudos prévios, inclusive aqueles divulgados pelo 

CONTRATANTE; 

 

(iii) a variação da demanda dos SERVIÇOS CONCEDIDOS em função da 

criação ou desempenho de outros modais; 

 

(iv) as projeções de demanda consideradas no Estudo de Viabilidade 

Econômica e Financeira que constitui ANEXO 4;  

 

(v) os preços dos bens e serviços considerados no Estudo de Viabilidade 

Econômica e Financeira que constitui ANEXO 4, ressalvado o disposto no item 

9.2;  

 

(vi) a ocorrência de dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

 

(vii) os parâmetros para estimação e projeção de variáveis  considerados no 

Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira que constitui ANEXO 4; 

 

(viii) reajustes ou revisões tarifárias de outros operadores de serviços de 

transportes;  

 

(ix) a  constatação superveniente de erros ou omissões em sua PROPOSTA DE 

PREÇO ou nos levantamentos que a subsidiaram, inclusive aqueles divulgados 

pelo CONTRATANTE; 

 

(x) a destruição, roubo, furto ou perda de BENS VINCULADOS e de suas 

receitas, bem como a redução do valor residual dos BENS VINCULADOS à 

CONCESSÃO; 

 

(xi) a manutenção da SEGURANÇA dos USUÁRIOS; 
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(xii) a ocorrência de greves de empregados da CONCESSIONÁRIA ou a 

interrupção ou falha do fornecimento de materiais ou serviços pelos seus 

contratados; 

 

(xiii) manifestações sociais e/ou públicas que afetem de qualquer forma a 

prestação dos serviços relacionados ao Contrato; 

 

(xiv) os riscos decorrentes da contratação de financiamentos; 

 

(xv) a variação das taxas de câmbio; 

 

(xvi) os riscos decorrentes de eventual incapacidade da indústria nacional em 

fornecer-lhe os bens e insumos necessários à prestação dos SERVIÇOS 

CONCEDIDOS, bem como aumento nos preços dos insumos, que vier a ocorrer 

entre um e outro reajuste tarifário; 

 

(xvii) a redução ou não realização das RECEITAS ACESSÓRIAS; 

 

(xviii)  os atrasos decorrentes de problemas na fluidez do trânsito nas LINHAS;  

 

(xix)  as ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas na 

organização operacional e programação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, 

realizados pela CONCESSIONÁRIA;   

 

(xx)  a incidência de responsabilidade civil, administrativa, ambiental, tributária e 

criminal por fatos que possam ocorrer durante a prestação dos SERVIÇOS 

CONCEDIDOS;  

 

(xxi)  os custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações 

judiciais movidas por ou contra terceiros; e 

 

(xxii)  os impactos de qualquer tecnologia adotada por iniciativa da 

CONTRATADA. 

 

10.5. Para fins da presente Cláusula, a CONCESSIONÁRIA declara: 

 

(i) ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela 
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assumidos na CONCESSÃO; e 

 

(ii) ter levado esses riscos em consideração na formulação de sua 

PROPOSTA DE PREÇO. 

 

10.6. No caso de iniciativa da CONCESSIONÁRIA, o pleito de revisão do equilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO deverá ser protocolado por meio de 

requerimento fundamentando, arrolando os dados e argumentos qualitativos e 

quantitativos justificadores do desequilíbrio alegado, observando os modelos 

constantes do ANEXO V do EDITAL, aplicáveis ao caso, bem como o constante do 

Estudo de Viabilidade Econômico Financeira apresentado para participação na 

LICITAÇÃO, que constitui o ANEXO 4 deste CONTRATO. 

 

10.6.1. O CONTRATANTE manifestar-se-á quanto ao mérito do pleito no prazo 

de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual período, desde que justificado. 

 

10.7. O reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO poderá ser implementado 

pelos seguintes mecanismos, a exclusivo critério do CONTRATANTE: 

 

(i) indenização; 

 

(ii) alteração do prazo do CONTRATO; 

 

(iii) revisão geral dos valores das TARIFAS, conforme a Cláusula Nona deste 

CONTRATO; e 

 

(iv) combinação dos mecanismos acima. 

 

10.8.  Por ocasião dos reajustes tarifários anuais de que trata a Cláusula 9.1, deverão 

ser necessariamente consideradas as RECEITAS ACESSÓRIAS, sendo certo que 

somente o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da receita bruta auferida pela 

CONCESSIONÁRIA, a título de RECEITAS ACESSÓRIAS, será considerado para 

efeito de redução das tarifas. 

 

10.8.1. As RECEITAS ACESSÓRIAS deverão ser contabilizadas em conta 

própria de receita operacional devidamente refletida no Plano de Contas, 

obrigando-se à CONCESSIONÁRIA a encaminhar ao CONTRATANTE, 
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mensalmente, até o décimo dia útil do mês subsequente, balancete que 

demonstre de forma específica o movimento das receitas auferidas no período. 

 

10.8.2.  O percentual a ser deduzido de cada tarifa, calculada conforme a 

Cláusula 9.1 em determinado ano, deverá equivaler ao quociente entre 25% 

(vinte e cinco por cento) da receita bruta auferida pela CONCESSIONÁRIA a 

título de RECEITAS ACESSÓRIAS e a totalidade de sua receita tarifária bruta 

nos últimos doze meses até novembro do ano anterior.    

 

10.9. A revisão do equilíbrio econômico-financeiro prevista nesta Cláusula Décima será 

homologada pelo CONTRATANTE, que a publicará no Diário Oficial do Estado do Rio 

de Janeiro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ATIVIDADES ACESSÓRIAS 
 

11.1 A CONCESSIONÁRIA poderá explorar ATIVIDADES ACESSÓRIAS, desde que 

a exploração não comprometa os padrões de qualidade do SERVIÇO CONCEDIDO, 

conforme previsto nas normas e procedimentos integrantes do EDITAL e do 

CONTRATO, bem como na legislação e regulamentação aplicáveis. 

 

11.2 Não será permitida a exploração de atividades ou a veiculação de publicidade que 

infrinjam a legislação em vigor, que atentem contra a moral e os bons costumes, de 

cunho religioso, ou político partidário, ou que possam prejudicar o desenvolvimento 

operacional e os aspectos comerciais dos SERVIÇOS CONCEDIDOS. 

 

11.2.1  O PODER CONCEDENTE poderá utilizar, na forma a ser estabelecida e 

sem custos, para veicular publicidade institucional, 20% (vinte por cento) dos 

espaços, engenhos e mídias destinados a veicular publicidade, tais como ônibus, 

lojas, cartões, postos e equipamentos de vendas e demais instalações sob 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

 

11.3. A exploração de outras fontes de receita por parte da CONCESSIONÁRIA, em 

razão de ATIVIDADES ACESSÓRIAS, com vistas a favorecer a modicidade das 

TARIFAS, conforme o art. 11 da Lei nº 8.987/95, deverá ser previamente autorizada 

pelo PODER CONCEDENTE. 
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11.4. O prazo de cada um dos contratos de exploração de ATIVIDADES ACESSÓRIAS 

celebrados pela CONCESSIONÁRIA não poderá ultrapassar o prazo da CONCESSÃO. 

 

11.5. Nos termos do item 10.8 da Cláusula Décima acima, somente 25% (vinte e cinco 

por cento) da receita bruta arrecadada pela CONCESSIONÁRIA, a título de RECEITAS 

ACESSÓRIAS, será considerado positivamente para fins do procedimento de reajuste 

da TARIFA. 

 

11.5.1 Considerando a proibição de que a CONCESSIONÁRIA exerça qualquer 

atividade que não a prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, com exceção 

das ATIVIDADES ACESSÓRIAS, será considerada RECEITA ACESSÓRIA toda 

receita arrecadada pela CONCESSIONÁRIA que não esteja diretamente ligada 

à prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS. 

 

11.5.2. As receitas decorrentes das ATIVIDADES ACESSÓRIAS serão as 

seguintes: i) receitas oriundas da comercialização de espaços publicitários em 

mídia, eletrônica ou não, em ônibus, lojas, cartões, postos e equipamentos de 

vendas e demais instalações sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA; (ii) 

receitas oriundas da exibição e distribuição de informações em sistemas de 

áudio e vídeo, celulares, modens, dispositivos de comunicação, totens 

eletrônicos ou quaisquer outros mecanismos de transmissão ou recepção e; (iii) 

receitas oriundas da comercialização da utilização do espaço publicitário 

correspondente ao painel traseiro dos ônibus. 

 

11.6. Para fins de apuração da receita bruta arrecadada pela CONCESSIONÁRIA com 

as ATIVIDADES ACESSÓRIAS, esta deverá manter contabilidade referente às 

ATIVIDADES ACESSÓRIAS em separado daquela destinada aos SERVIÇOS 

CONCEDIDOS, podendo, ainda, o PODER CONCEDENTE realizar pesquisas de preço 

no mercado para comparação das RECEITAS ACESSÓRIAS obtidas com os valores 

de mercado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONCEDIDOS 
 

12.1. A transição é composta por procedimentos que visam a facilitar a assunção da 

operação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS e a transferência das LINHAS em operação, 
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assim como garantir qualidade, CONTINUIDADE e ATUALIDADE da prestação dos 

SERVIÇOS CONCEDIDOS. 

 

12.2 A CONCESSIONÁRIA deverá iniciar a operação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS 

no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da celebração deste CONTRATO, 

salvo a comprovação de força maior ou caso fortuito, conforme disposto na Cláusula 

Vigésima Quarta abaixo, quando o mesmo poderá ser prorrogado, por ato do 

CONTRATANTE.  

 

12.3. No período compreendido entre a data de assinatura do presente CONTRATO 

e o início da prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, o CONCESSIONÁRIO não 

poderá praticar quaisquer atos que possam, direta ou indiretamente, prejudicar o bom 

andamento dos atuais serviços públicos de transporte intermunicipal coletivo de 

passageiros por ônibus, envidando seus melhores esforços para que não ocorra 

qualquer descontinuidade no atendimento à população. No período mencionado acima, 

a CONCESSIONÁRIA buscará, ainda, prevenir e mitigar qualquer risco à saúde ou 

SEGURANÇA dos USUÁRIOS, dos funcionários do CONTRATANTE ou de outros 

órgãos ou entes públicos. 

 

12.4. O CONTRATANTE, tendo em vista o interesse público, poderá prorrogar ou 

adiantar o prazo de início da operação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, conforme 

previsto no item 12.1 acima. 

 

12.5. O CONTRATANTE, também tendo em vista o interesse público, antes do início 

da prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, poderá requerer que a 

CONCESSIONÁRIA supra eventuais deficiências do então prestador dos respectivos 

serviços. 

 

12.6. Na data do início da prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS ocorrerá a 

assunção dos SERVIÇOS CONCEDIDOS por parte da CONCESSIONÁRIA e cessará 

a responsabilidade da então prestadora dos mesmos. 

 

12.7. O não cumprimento do prazo determinado pelo CONTRATANTE para o início da 

prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS poderá ser aplicada à CONCESSIONÁRIA 

à pena de caducidade da CONCESSÃO e a execução de 100% (cem por cento) da 

GARANTIA DA PROPOSTA, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades e 

multas previstas neste CONTRATO ou em lei. 
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12.8. A CONCESSIONÁRIA responderá perante o CONTRATANTE, bem como, se 

for o caso, perante terceiros ou USUÁRIOS, pelos danos decorrentes do 

descumprimento das disposições constantes desta Cláusula Décima Segunda, sem 

prejuízo das demais penalidades e sanções cabíveis. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS 

SERVIÇOS CONCEDIDOS 
 

13.1. A fiscalização e avaliação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS serão realizadas pelo 

CONTRATANTE, diretamente ou mediante convênio, observadas a legislação e 

regulamentação aplicáveis, o disposto no EDITAL e no CONTRATO, bem como no 

PROJETO OPERACIONAL BÁSICO, cabendo ao CONTRATANTE acompanhar o 

desempenho operacional dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, verificando, dentre outros, 

os seguintes itens: 

 

(i) índice de cumprimento dos indicadores de qualidade, conforme previstos no 

PROJETO OPERACIONAL BÁSICO, nos termos do ANEXO 11 deste 

CONTRATO; 

 

(ii) índice de quebra e defeito dos BENS VINCULADOS; 

 

(iii) manutenção das instalações dos BENS VINCULADOS; 

 

(iv) reclamação de USUÁRIOS; e 

 

(v) incidência de sanções qualitativa e quantitativamente avaliadas. 

 

13.2. Caberá ao CONTRATANTE exercer a supervisão, acompanhamento e controle 

do cumprimento do CONTRATO, bem como pela avaliação do desempenho da 

Concessionária, em especial quanto à qualidade dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, 

fazendo cumprir todas as disposições deste CONTRATO, do EDITAL e da legislação e 

regulamentação aplicáveis, a qualquer tempo. As determinações que vierem a ser 

emitidas no âmbito das fiscalizações previstas serão imediatamente aplicáveis e 

vincularão a Concessionária, sem prejuízo do recurso eventualmente cabível. 
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13.3. A fiscalização compreenderá o acompanhamento e controle das ações da 

CONCESSIONÁRIA nas áreas administrativa, contábil, comercial, operacional, 

patrimonial, técnica, tecnológica, econômica e financeira, sendo facultado ao 

CONTRATANTE estabelecer normas e procedimentos, exigir o encaminhamento de 

relatórios ou sustar ações que considere incompatíveis com as exigências previstas 

neste CONTRATO, no EDITAL e na legislação e regulamentação aplicáveis. 

 

13.4. A fiscalização dos SERVIÇOS CONCEDIDOS não diminui nem exime a 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA quanto às suas obrigações legais e 

contratuais, decorrentes da CONCESSÃO. 

 

13.5. Verificada a ocorrência de irregularidades no cumprimento do CONTRATO, o 

CONTRATANTE poderá adotar as providências legais e contratuais cabíveis, incluindo 

a instauração e instrução do processo administrativo para apuração das irregularidades 

e aplicação das penalidades cabíveis. 

 

13.6. A fiscalização será realizada mediante registro em termo próprio, anotando-se 

as ocorrências apuradas, encaminhando-as formalmente à CONCESSIONÁRIA para 

regularização das faltas ou defeitos verificados; 

 

13.7. Recebidas as notificações expedidas pelo CONTRATANTE, a 

CONCESSIONÁRIA poderá exercer o direito de defesa na forma da regulamentação 

vigente. O desatendimento pela CONCESSIONÁRIA das solicitações, notificações e 

determinações da fiscalização implicará aplicação das penalidades previstas na 

cláusula décima nona do CONTRATO e na legislação aplicável. 

 

13.8. As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito da fiscalização serão 

imediatamente aplicáveis e vincularão a CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do recurso 

eventualmente cabível. 

 

13.9. A CONCESSIONÁRIA deverá recolher ao CONTRATANTE, ao longo de todo o 

prazo da CONCESSÃO, a verba de fiscalização que deverá ser destinada à cobertura 

de despesas com a fiscalização, planejamento operacional e monitoramento da 

CONCESSÃO, tendo início no primeiro mês após a data de assunção.  

 

13.9.1 O pagamento da verba de fiscalização prevista acima deverá ser feito 

mensalmente pela CONCESSIONÁRIA, no montante de 240 (duzentos e 
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quarenta) UFIR-RJ por veículo cadastrado perante o CONTRATANTE, devendo 

este valor ser reajustado de acordo com a variação da UFIR. 

 

13.9.2  O valor será recolhido via boleto, até o 5º (quinto) dia útil do mês 

subsequente ao registro inicial até a data da baixa do veículo, quando deverá ser 

suspensa a cobrança. 

 

13.9.3 É vedada ao longo de todo o período do CONTRATO a utilização da verba 

de fiscalização para qualquer tipo de compensação em reajustes ou revisões do 

CONTRATO. 

 

13.9.4  O não pagamento desta verba implicará na inscrição em dívida ativa, além 

das sanções legais. 

 

13.10. No exercício da fiscalização prevista nesta Cláusula, os representantes do 

CONTRATANTE, devidamente identificados, deverão ter livre acesso, a qualquer 

momento, a pessoas, instalações e equipamentos, softwares, dados, veículos e 

documentos vinculados aos SERVIÇOS, inclusive seus registros contábeis, podendo 

requisitar, de qualquer setor ou pessoa da CONCESSIONÁRIA, informações e 

esclarecimentos que permitam aferir a correta execução deste CONTRATO, bem como 

os dados considerados necessários para o controle estatístico e planejamento do setor 

de transporte de passageiros. 

 

13.11. Os procedimentos operacionais e a periodicidade da fiscalização, bem como os 

prazos para atendimento das solicitações efetuadas por esta serão fixados por ato do 

CONTRATANTE. 

 

13.12. A não regularização das faltas ou defeitos indicados no termo próprio para o 

registro de ocorrências, nos prazos regulamentares, configura infração contratual e 

ensejará a lavratura de auto de infração, sem prejuízo das penalidades previstas neste 

CONTRATO e na legislação aplicável. 

 

13.13. Caso a CONCESSIONÁRIA não cumpra determinações do DETRO no âmbito 

da fiscalização, assistirá a esta a faculdade de proceder a correção da situação, 

diretamente ou por intermédio de terceiro, correndo os custos por conta da 

CONCESSIONÁRIA. A CONCESSIONÁRIA será obrigada a reparar, corrigir, remover, 

reconstruir ou substituir, as suas expensas, as obras e serviços pertinentes à 
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CONCESSÃO em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de 

execução ou de materiais empregados, nos prazos que forem fixados pelo DETRO. 

 

13.14. O DETRO poderá exigir que a CONCESSIONÁRIA apresente um plano de ação 

visando reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir qualquer obra ou serviço 

prestado de maneira viciada, defeituosa ou incorreta pertinente à CONCESSÃO, em 

prazo a ser estabelecido pela DETRO. O DETRO vistoriará periodicamente os LOTES 

licitados, para fins de verificar seu constante estado, de forma a garantir que estará nas 

condições adequadas e previstas no CONTRATO e no PLANO OPERACIONAL 

BÁSICO e seus aditivos quando de sua encampação ao PODER CONCEDENTE.  

 

13.14.1. O DETRO realizará, até 1 (um) ano antes do encerramento do prazo da 

CONCESSÃO, uma fiscalização detalhada específica para avaliar a condição 

dos BENS VINCULADOS, inclusive em relação ao cumprimento dos Indicadores 

de Qualidade definidos no ANEXO 9 deste CONTRATO. 

 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA 

CONCESSIONÁRIA 
 

14.1. Constituem obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de outras previstas 

na legislação e regulamentação aplicáveis: 

 

(i) Prestar os SERVIÇOS CONCEDIDOS de forma adequada, atendendo 

aos indicadores de qualidade estabelecidos pelo CONTRATANTE, mantendo uma 

estrutura administrativa, contábil, fiscal e específica para a prestação dos 

SERVIÇOS CONCEDIDOS, conforme as disposições deste CONTRATO, seus 

ANEXOS, do EDITAL, em especial o PROJETO OPERACIONAL BÁSICO, e da 

legislação e regulamentação aplicáveis, observando nesta prestação as 

condições de regularidade, PONTUALIDADE, CONTINUIDADE, EFICIÊNCIA, 

SEGURANÇA, ATUALIDADE, GENERALIDADE, CONFORTO, modicidade 

tarifária e CORTESIA, conforme os conceitos definidos na legislação e suas 

respectivas interpretações pelos tribunais competentes; 

 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

 

36 
Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Uruguaiana, 118 –11º Andar – 20.050-095 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel.: 3883-4100 e 3883-4176 

 

 
 

DOCS-RJ - 437671v13  

(ii) Cumprir e fazer cumprir fielmente as disposições do EDITAL, do 

CONTRATO, respectivos ANEXOS e legislação e regulamentação aplicáveis, 

mantendo durante toda a vigência da CONCESSÃO as condições de habilitação 

e qualificação exigidas nos citados instrumentos; 

 

(iii) Acatar e cumprir fielmente todas as normas editadas pelo 

CONTRATANTE, bem como a legislação aplicável; 

 

(iv) Arcar com todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento dos 

SERVIÇOS CONCEDIDOS; 

 

(v) Apresentar, a cada 2 (dois) anos, documentação comprobatória de 

quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias para com seus 

empregados, e de pagamento de tributos, contribuições e encargos, relacionados 

à prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS;   

 

(vi) Reapresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa do Estado, ou Certidão Conjunta Positiva com 

efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as 

contribuições sociais previstas nas alíneas a e d, do parágrafo único, do art. 11, 

da Lei nº 8.212 de 1991, e o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, assim 

como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 

os respectivos prazos de validade; 

 

(vii) Apresentar mensalmente ao CONTRATANTE relatório sobre os 

SERVIÇOS CONCEDIDOS; 

 

(viii) Permitir ao CONTRATANTE livre acesso, a qualquer momento, aos BENS 

VINCULADOS, e quaisquer instalações necessárias à prestação dos SERVIÇOS 

CONCEDIDOS, esclarecendo todas as informações solicitadas pelo 

CONTRATANTE; 

 

(ix) Manter sua escrituração contábil sempre atualizada e à disposição da 

fiscalização, prestando todas as informações solicitadas, sendo certo que a 

contabilidade e as demonstrações financeiras da CONCESSIONÁRIA deverão ser 

mantidas separadamente e independentes dos INTERVENIENTES; 
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(x) Ter suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente, 

sendo estas, juntamente com o relatório de auditoria, encaminhadas ao 

CONTRATANTE, até o último dia útil do quarto mês subsequente ao 

encerramento do exercício social; 

 

(xi) Cumprir pontualmente todas as suas obrigações fiscais, trabalhistas, 

previdenciárias, securitárias, de cadastro de pessoal e demais obrigações legais 

ou regulamentares, mantendo a documentação pertinente à disposição da 

fiscalização; 

 

(xii) Contar com quadro pessoal próprio de empregados, observando a 

legislação e regulamentação trabalhista, não havendo qualquer relação ou vínculo 

jurídico entre terceiros contratados pela CONCESSIONÁRIA e o 

CONTRATANTE, conforme disposto na Cláusula Décima Sétima abaixo; 

 

(xiii) Operar somente com pessoal devidamente uniformizado, capacitado, 

treinado, habilitado e devidamente cadastrado, portando documentos de 

identificação, com observância das normas aplicáveis, bem como da legislação 

trabalhista, previdenciária, securitária, de segurança e medicina do trabalho; 

 

(xiv) Observar as disposições regulamentares quanto à contratação e 

utilização de motoristas dos veículos e demais funcionários vinculados à 

prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS; 

 

(xv) Treinar os motoristas dos veículos envolvidos na operação dos 

SERVIÇOS CONCEDIDOS, oferecendo-lhes cursos de reciclagem 

periodicamente, e apresentar o respectivo atestado de capacidade técnica, 

quando requerido pelo CONTRATANTE, objetivando a SEGURANÇA dos 

USUÁRIOS, bem como a melhor prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS; 

 

(xvi) Manter o CONTRATANTE permanentemente informado sobre os 

funcionários contratados para prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS; 

  

(xvii) Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus empregados; 
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(xviii) Afastar imediatamente, após comunicação do CONTRATANTE, qualquer 

funcionário, auxiliar, preposto, subcontratado, ou qualquer terceiro contratado 

para prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, que esteja infringindo disposição 

legal ou normativa aplicável à CONCESSÃO, ou ainda as regras constantes do 

EDITAL e do CONTRATO; 

 

(xix) Garantir a SEGURANÇA dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, bem como a 

integridade física e o CONFORTO dos USUÁRIOS; 

 

(xx) Observar as normas relativas às características dos BENS 

VINCULADOS, especificadas no PROJETO OPERACIONAL BÁSICO; 

 

(xxi) Efetuar a substituição dos veículos destinados à prestação dos 

SERVIÇOS CONCEDIDOS quando atingirem o tempo limite de utilização, 

conforme determinado pelo CONTRATANTE; 

  

(xxii) Comunicar ao CONTRATANTE a ocorrência de aquisição, substituição, 

perda, acidente, roubo ou furto de veículos destinados à prestação dos 

SERVIÇOS CONCEDIDOS; 

 

(xxiii) Zelar pela perfeita manutenção dos BENS VINCULADOS; 

 

(xxiv) Submeter os veículos destinados à prestação dos SERVIÇOS 

CONCEDIDOS à vistoria periódica conforme legislação em vigor; 

 

(xxv) Manter serviço de sugestões e reclamações à disposição dos USUÁRIOS, 

satisfatoriamente adequado à demanda de reclamações e pedidos que lhe forem 

dirigidos; 

 

(xxvi) Autuar e processar as reclamações realizadas pelos USUÁRIOS com 

relação aos SERVIÇOS CONCEDIDOS, de forma a respondê-las 

satisfatoriamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, adotando as providências 

que se fizerem necessárias; 

 

(xxvii) Transmitir as reclamações autuadas e processadas ao CONTRATANTE 

por meio de relatórios mensais, que deverão conter as respostas fornecidas e as 
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providências adotadas, e, ainda, informações das companhias telefônicas sobre 

eventuais ligações não atendidas; 

 

(xxviii) Realizar as alterações nos SERVIÇOS CONCEDIDOS e modificações 

nos itens operacionais relacionados aos SERVIÇOS CONCEDIDOS, nos termos 

e prazos solicitados pelo CONTRATANTE; 

 

(xxix) Cooperar com o CONTRATANTE no desenvolvimento tecnológico dos 

SERVIÇOS CONCEDIDOS, incluindo a de manutenção e atualização tecnológica 

periódica dos BENS VINCULADOS; 

 

(xxx) Prestar assistência e informações aos USUÁRIOS sobre a operação dos 

SERVIÇOS CONCEDIDOS, notadamente no que se refere aos valores das 

TARIFAS, que deverão ser afixados em local estabelecido pelo CONTRATANTE; 

 

(xxxi) Cobrar o preço da passagem de acordo com os valores das TARIFAS 

homologado pelo CONTRATANTE; 

 

(xxxii) Assegurar a GRATUIDADE de TARIFAS na utilização dos SERVIÇOS 

CONCEDIDOS, na forma da legislação e regulamentação aplicáveis; 

 

(xxxiii) Assegurar ACESSIBILIDADE aos SERVIÇOS CONCEDIDOS pelos 

portadores de deficiência, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis; 

 

(xxxiv) Responder por eventuais danos ou prejuízos causados pela 

CONCESSIONÁRIA ou por seus empregados, agentes ou prepostos, a terceiros 

em decorrência da operação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, sem que a 

fiscalização exercida pelo CONTRATANTE exclua ou atenue essa 

responsabilidade; 

 

(xxxv) Manter vigente as garantias descritas na Cláusula Sexta deste 

CONTRATO, durante todo o prazo contratual, apresentando ao CONTRATANTE, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando solicitado, o respectivo documento 

comprobatório; 

 

(xxxvi) Manter vigente as apólices de seguro indicadas na Cláusula Sétima deste 

CONTRATO durante todo o prazo contratual, apresentando ao CONTRATANTE, 
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no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando solicitado, o respectivo documento 

comprobatório; 

 

(xxxvii) Ressarcir o CONTRATANTE por quaisquer danos ou prejuízos causados 

em decorrência da operação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS; 

 

(xxxviii) Buscar a constante expansão do número de USUÁRIOS, bem como a 

ampliação e modernização dos BENS VINCULADOS, para adequado 

atendimento da demanda atual e futura, conforme previsto no PROJETO 

OPERACIONAL BÁSICO; 

 

(xxxix) Pagar pontualmente ao CONTRATANTE todos os valores cobrados pelo 

mesmo em razão da prestação de serviços diversos, incluindo a verba de 

fiscalização a que se refere o item 13.9, ou por meio de taxas devidamente 

instituídas; 

 

(xl) Prestar os SERVIÇOS CONCEDIDOS de acordo com os preceitos e 

condições fixados no EDITAL, neste CONTRATO, ANEXOS e na legislação e 

regulamentação aplicáveis, até que o novo prestador dos respectivos serviços, 

oficialmente, inicie tais atividades, prezando sempre pela CONTINUIDADE dos 

SERVIÇOS CONCEDIDOS; 

 

(xli) Manter atualizadas todas as informações fornecidas ao CONTRATANTE, 

inclusive os dados do CONTRATO, na forma e prazo determinados pelo 

CONTRATANTE; 

 

(xl) Realizar a venda de passagens para utilização dos SERVIÇOS 

CONCEDIDOS pelos USUÁRIOS, de acordo com a legislação e regulamentação 

aplicáveis; 

 

(xli) Fornecer as informações solicitadas pelo CONTRATANTE de forma 

completa e correta, bem como disponibilizar  a este, ou a qualquer órgão do 

Estado do Rio de Janeiro, que entre outras, planeja e promove o desenvolvimento 

do transporte do Estado, de forma a integrar com as demais modalidades de 

transporte, por meio de estudos, pesquisas, administração e gestão de patrimônio, 

desenvolvimento tecnológico e atividades destinadas à absorção de novas 

tecnologias, sempre que requisitadas, as informações e dados necessários para 
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subsidiar o planejamento da logística e dos transportes no Estado do Rio de 

Janeiro, independentemente do fornecimento das referidas informações elou 

dados a outros órgãos ou entidades públicas; 

 

(xlii) Divulgar em seu sítio eletrônico as seguintes informações durante todo o 

prazo da CONCESSÃO: 

 

a) Valor da tarifa com o desconto devidamente aprovado pelo 

CONTRATANTE e sua periodicidade; 

b) Quadro de aviso de horários e suas eventuais alterações; 

c) Modelos de veículos utilizados em cada rota e o espaço disponível 

para o deficiente; 

d) Estatísticas mensais de movimentação de veículos e passageiros; 

e) Criação do SAC amplamente divulgado, com estrutura mínima para 

suportar as demandas dos usuários, nos termos da legislação 

pertinente; e 

f) Estatísticas semestrais dos indicadores e qualidade dos serviços, bem 

como as providências adotadas para redução da incidência em caso 

de má prestação do serviço, conforme disposto no Anexo 11 deste 

CONTRATO. 

 

(xliii) Adequar sua frota e demais instalações para a ACESSIBILIDADE dos 

portadores de deficiências ou mobilidade reduzida, de acordo com as disposições 

legais vigentes;  

 

(xliv) Assegurar ao Sistema de Informação e Monitoramento alto nível de 

disponibilidade dados e informações, inclusive aquelas fornecidas por meio de 

GPS, de modo a garantir o seu continuado e perfeito funcionamento;  

 

(xlv) Responder pela SEGURANÇA dos procedimentos operacionais que 

envolverem a implantação e operação do Sistema de Informação e 

Monitoramento; 

 

(xlvi) Obter todas as licenças, permissões e autorizações necessárias ao pleno 

exercício das atividades objetos da Concessão, incluindo as licenças ambientais, 

sob pena das sanções cabíveis na legislação e nos termos deste CONTRATO; 
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(xlvii) Adotar todas as providências exigidas pelos órgãos competentes, nos 

termos da legislação vigente, para a obtenção das licenças, permissões e 

autorizações, inclusive o contrato com a RIOCard para a obtenção dos 

validadores, necessárias ao pleno exercício das atividades objetos da 

CONCESSÃO, arcando com as despesas e custos correspondentes; 

 

(xlviii) Cumprir as condicionantes ambientais já existentes ou que vierem a ser 

exigidas pelos órgãos ambientais e arcar com os custos delas decorrentes, ainda 

que a licença seja obtida ou tenha sido solicitada por terceiros; 

 

(xlix) Elaborar e manter atualizado o projeto básico executivo para a execução dos 

SERVIÇOS CONCEDIDOS, que deverão atender integralmente aos prazos e 

condições previstos no EDITAL e nos regulamentos do DETRO; 

 

(l) Adotar o Elenco de Contas, as Demonstrações Financeiras padronizadas e 

as diretrizes constantes do Manual de Contabilidade do Serviço Público de 

Exploração da Infraestrutura Rodoviária Federal Concedida para o registro da 

escrituração contábil de suas operações; 

 

(li) Informar às autoridades quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilícitos de que 

tenha conhecimento em razão dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, objeto da 

CONCESSÃO; e 

 

(lii) manter cadastro atualizado dos responsáveis técnicos pelos SERVIÇOS 

CONCEDIDOS durante o prazo da CONCESSÃO. 

 

14.2.  A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos itens 14.1 “v” e 

“vi” acima ensejará a imediata expedição de notificação à CONCESSIONÁRIA, 

concedendo o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do cumprimento das 

obrigações trabalhistas e previdenciárias, e para a apresentação de defesa, no mesmo 

prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de 

descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado. 

 

14.2.1. Permanecendo a inadimplência total ou parcial, o CONTRATO será 

rescindido, sendo, então, expedida notificação à CONCESSIONÁRIA para 

apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar início ao 

procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade de suspensão 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

 

43 
Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Uruguaiana, 118 –11º Andar – 20.050-095 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel.: 3883-4100 e 3883-4176 

 

 
 

DOCS-RJ - 437671v13  

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, pelo prazo de 1 (um) ano. 

 

14.3. Durante a vigência deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá ter como 

objeto único a exploração dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, com proibição expressa de 

praticar quaisquer atos estranhos a tal finalidade, exceto pela exploração das 

ATIVIDADES ACESSÓRIAS. 

 

14.4. Qualquer alteração no estatuto social/instrumento de constituição de 

CONSÓRCIO da CONCESSIONÁRIA, que constitui o ANEXO 2 a este CONTRATO, 

deverá ser submetida à prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

14.4.1. Todo e qualquer acordo, que venha a ser celebrado entre os 

acionistas/consorciados da CONCESSIONÁRIA, deverá ser submetido à prévia 

e expressa aprovação do CONTRATANTE. 

 

14.5. A CONCESSIONÁRIA e os INTERVENIENTES declaram e garantem que ao 

longo da CONCESSÃO serão aportados na CONCESSIONÁRIA os recursos 

necessários para que esta cumpra as obrigações assumidas por meio deste 

CONTRATO. 

 

14.6. A CONCESSIONÁRIA e os INTERVENIENTES declaram e garantem que as 

demonstrações financeiras da CONCESSIONÁRIA serão auditadas por auditor 

independente, sendo estas, juntamente com o relatório da auditoria, encaminhados ao 

CONTRATANTE até o último dia útil do quarto mês subsequente ao encerramento do 

exercício social. 

 

14.6.1. No caso de CONSÓRCIO OPERACIONAL, a CONCESSIONÁRIA deve 

manter contabilidade em separado daquela de seus consorciados, e elaborar suas 

demonstrações financeiras observando, no que for cabível, as normas aplicáveis 

às sociedades anônimas. 

 

14.7. É vedado à CONCESSIONÁRIA e aos INTERVENIENTES a prática de qualquer 

ato que possa constituir violação à legislação ou regulamentação aplicáveis aos 

mesmos e a esta CONCESSÃO, em especial à Lei nº 12.846/20013, e no que forem 

pertinentes, os seguintes tratados internacionais: a Convenção Interamericana Contra 

a Corrupção (Convenção da OEA), a Convenção das Nações Unidas Contra a 
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Corrupção (Convenção das Nações Unidas), e a Convenção sobre o Combate da 

Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 

Internacionais (Convenção da OCDE). 

 

14.7.1. Como compromisso de observância das obrigações estabelecidas neste 

item durante a LICITAÇÃO, os INTERVENIENTES apresentaram a declaração 

que constitui o ANEXO 6 a este CONTRATO, e ora declaram e garantem que os 

termos da declaração foram observados em sua integralidade. 

 

14.7.2. A CONCESSIONÁRIA e os INTERVENIENTES se obrigam a, durante todo 

o prazo de vigência deste CONTRATO, observarem as obrigações constantes 

deste item, bem como assumem o compromisso de que a CONCESSIONÁRIA 

instituiu e cumprirá integralmente o programa de conformidade (“compliance”) que 

constitui o ANEXO 7 a este CONTRATO, e que foi apresentado pelos 

INTERVENIENTES para celebração do CONTRATO, conforme o item 11.4 (d) do 

EDITAL. 

 

14.8. A CONCESSIONÁRIA e os INTERVENIENTES se comprometem a, durante todo 

o prazo de vigência deste CONTRATO, observarem o disposto no Decreto Estadual nº 

33.925/2003 e alterações e regulamentações posteriores, nos termos da declaração 

apresentada para celebração deste CONTRATO, nos termos do item 11.3 do EDITAL, 

e que constitui o ANEXO 8 a este CONTRATO. 

 

14.9. A CONCESSIONÁRIA se compromete a cumprir integralmente o Plano de 

Operação e Planejamento para o Período de Transição apresentado para celebração 

deste CONTRATO, nos termos do item 11.4 (a) do EDITAL, e que constitui o ANEXO 

9 a este CONTRATO. 

 

14.10. Durante todo o prazo de vigência deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA 

envidará todos os esforços a fim de absorver os profissionais disponíveis no mercado 

de trabalho, que forem devidamente qualificados para a prestação dos SERVIÇOS 

CONCEDIDOS, e que não estejam alocados em empresas do mesmo segmento, com 

o propósito de reduzir o desemprego nas regiões aonde a CONCESSÃO for 

implementada.  

 

14.11. A CONCESSIONÁRIA declara e garante ao PODER CONCEDENTE que a 

qualidade dos projetos, da execução e da manutenção dos SERVIÇOS CONCEDIDOS 
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é e será, durante a vigência da CONCESSÃO, suficiente e adequada ao cumprimento 

do CONTRATO, responsabilizando-se integralmente por qualquer desconformidade 

com os indicadores de qualidades, parâmetros de desempenho, com os parâmetros 

técnicos, escopos e especificações técnicas mínimas neles estabelecidos. 

 

14.12. No prazo da CONCESSÃO, e sem prejuízo das demais obrigações de 

prestar as informações estabelecidas no CONTRATO, no PLANO OPERACIONAL 

BÁSICO ou na legislação aplicável, a CONCESSIONÁRIA deverá:  

 

a) dar conhecimento imediato ao DETRO de todo e qualquer fato que altere de 

modo relevante o normal desenvolvimento da CONCESSÃO, apresentando, por 

escrito e no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da ocorrência, relatório 

detalhado sobre esse fato, incluindo, se for o caso, pareceres técnicos, com as 

medidas tomadas para sanar o problema;  

 

b) apresentar ao DETRO, no prazo por ela estabelecido, informações adicionais ou 

complementares que esta venha formalmente a solicitar; 

 

c) apresentar ao DETRO, na periodicidade por ele estabelecido, relatório com 

informações detalhadas sobre: (i) BOLETIM DE OPERAÇÕES MENSAIS; (ii) o 

estado de conservação do SISTEMA RODOVIÁRIO; (iii)  os BENS 

VINCULADOS, frota (dados específicos); garagem, no que concerne à descrição 

do seu estado, valor, bem como seu efetivo controle durante todo o período de 

exploração, conforme ato normativo regulamentador;  

 

d) apresentar ao DETRO, a cada 2 (dois) anos, certidões fiscais, trabalhistas 

atualizadas, bem como documentação para a manutenção dos registros 

cadastrais, conforme a regulamentação aplicável; 

 

e) apresentar ao DETRO, conforme Portaria específica, e publicar no DOERJ ou 

em jornal de grande circulação as Demonstrações Financeiras Anuais 

completas, devidamente auditadas por empresa de auditoria independente, de 

acordo com as normas de contabilidade brasileiras e/ou regulamentação do 

DETRO, com destaque para as seguintes informações, relativas ao exercício 

encerrado em 31 de dezembro do ano anterior: (i) detalhamento das 

transações com partes relacionadas; (ii) depreciação e amortização de ativos; 

(iii) provisão para contingências (cíveis, trabalhistas, previdenciárias, 
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tributárias, ambientais ou administrativas); (iv) relatório da administração; (v) 

relatório dos auditores externos e, se houver, do conselho fiscal; (vi) 

declaração da CONCESSIONÁRIA contendo o valor do seu capital social 

integralizado e as alterações na sua composição societária; e (vii) operações 

com derivativos, ou outro instrumento financeiro lastreado em índices ou taxas; 

e 

 

f) apresentar ao DETRO balancetes mensais, conforme Portaria específica. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO 

CONTRATANTE 
 

15.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 

(i) Regulamentar o SERVIÇO CONCEDIDO, autorizar, planejar, controlar e 

fiscalizar permanentemente a sua prestação; 

 

(ii) Determinar alterações no SERVIÇO CONCEDIDO, com a finalidade de 

melhor atender ao interesse público; 

 

(iii) Aplicar as penalidades legais, regulamentares e contratuais cabíveis; 

 

(iv) Intervir na prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, nos casos e condições 

previstos em lei e na forma prevista neste CONTRATO; 

 

(v) Extinguir a CONCESSÃO, nos casos previstos em lei, na regulamentação e 

na forma prevista neste CONTRATO; 

 

(vi) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares referentes aos 

SERVIÇOS CONCEDIDOS e às cláusulas deste CONTRATO; 

 

(vii) Estimular o aumento da qualidade, produtividade e preservação do meio 

ambiente; 

 

(viii) Garantir a plena execução da CONCESSÃO; 
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(ix) Definir e coordenar, tendo em vista a melhoria do sistema viário no Estado 

do Rio de Janeiro, a integração de LINHAS com outros modais de transporte, em 

adição ao previsto no PROJETO OPERACIONAL BÁSICO, e a implantação de 

serviço na modalidade BRT nas ROTAS; 

 

(x) Homologar reajustes e proceder à revisão das TARIFAS nos termos 

deste CONTRATO; 

 

(xi) Zelar pela boa qualidade dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, receber, apurar 

e solucionar queixas e reclamações dos USUÁRIOS; e 

 

(xii) Fiscalizar o treinamento e a reciclagem dos motoristas de veículos 

envolvidos na operação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, objetivando a 

SEGURANÇA dos USUÁRIOS, bem como a melhor prestação dos SERVIÇOS 

CONCEDIDOS. 

 

15.2. Os agentes de fiscalização do CONTRATANTE, especialmente designados, 

quando em serviço e mediante apresentação de credencial, terão livre acesso aos 

veículos integrantes dos BENS VINCULADOS, e às dependências e instalações da 

CONCESSIONÁRIA, para o cumprimento de suas funções, de acordo com o previsto 

na Cláusula Décima Terceira deste CONTRATO. 

 

15.3. O PODER CONCEDENTE obriga-se a rescindir, até o início da assunção das 

operações, por Portaria, todos os contratos precários e vigentes referentes aos serviços 

prestados pelos atuais permissionários ou concessionários. 

 

15.3.1. O PODER CONCEDENTE se obriga, ainda, a não renovar os 

contratos, conforme item 3 do ANEXO I do EDITAL. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 
 

16.1. São direitos dos USUÁRIOS: 

 

(i) Receber o SERVIÇO CONCEDIDO de forma adequada; 

 

(ii) Ser transportado com SEGURANÇA, em velocidade compatível com as 

normas legais e regulamentares aplicáveis; 
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(iii) Ser tratado com educação e respeito pela CONCESSIONÁRIA, por seus 

prepostos e empregados; 

 

(iv) Receber do CONTRATANTE e da CONCESSIONÁRIA informações 

referentes aos SERVIÇOS CONCEDIDOS, inclusive para defesa de seus 

interesses individuais e coletivos; 

 

(v) Ter acesso a qualquer LINHA dos SERVIÇOS CONCEDIDOS; 

 

(vi) Receber integral e corretamente o troco pelo valor da TARIFA pago; e 

 

(vii) Ter suas representações ou reclamações individuais ou coletivas 

processadas pela CONCESSIONÁRIA e/ou pelo CONTRATANTE, e obter, em 

prazo razoável, a devida resposta. 

 

16.2. São obrigações dos USUÁRIOS, sob pena de não ser transportado e sem 

prejuízo de outras sanções administrativas, cíveis ou criminais, conforme previsão legal 

e/ou regulamentar aplicável: 

 

(i) Pagar a TARIFA vigente para o SERVIÇO CONCEDIDO utilizado ou 

identificar-se devidamente, quando beneficiário de desconto ou gratuidade; 

 

(ii) Preservar os BENS VINCULADOS; 

 

(iii) Portar-se de maneira adequada no interior do veículo e estações de parada, 

preservando a HIGIENE, a SEGURANÇA e urbanidade dos mesmos, utilizando 

os veículos de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis; e 

 

(iv) Não comercializar ou panfletar no interior do veículo e estações de parada, 

salvo em casos expressamente autorizados pelo CONTRATANTE. 

 

16.3. Em caso de descumprimento de suas obrigações, o usuário poderá ser retirado 

do veículo, das estações de integração ou dos pontos de ônibus por solicitação dos 

agentes do CONTRATANTE, da CONCESSIONÁRIA ou de seus prepostos, que 

podem requerer reforço policial para esse fim.  
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16.4. A CONCESSIONÁRIA dará ampla divulgação aos direitos e obrigações previstas 

nessa Cláusula em local visível de todos os veículos sem prejuízo da adoção de outros 

meios de comunicação.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS 
 

17.1.Para prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, a CONCESSIONÁRIA contratará 

empregados, assumindo total responsabilidade pelo controle de frequência, disciplina 

e pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, 

inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, normas de saúde pública 

e regulamentadoras do trabalho. 

 

17.2.A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva responsável pelos contratos de 

trabalho de seus respectivos empregados, inclusive em eventuais inadimplementos 

trabalhistas que possa incorrer, não podendo ser arguida solidariedade do 

CONTRATANTE, nem mesmo responsabilidade subsidiária, não existindo vinculação 

empregatícia entre o CONTRATANTE e os empregados da CONCESSIONÁRIA. 

 

17.3.Os empregados da CONCESSIONÁRIA farão uso de uniforme e documentos de 

identificação nas funções e condições que forem exigidas pelas normas regulamentares 

ou disposições legais aplicáveis ao caso. 

 

17.4. A CONCESSIONÁRIA deverá substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, a contar do recebimento de comunicação escrita do CONTRATANTE, nesse 

sentido, qualquer funcionário, empregado, auxiliar, preposto, subcontratado ou 

qualquer terceiro contratado para a execução dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, que 

esteja infringindo as normas regulamentares ou qualquer disposição legal aplicável a 

este CONTRATO.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS BENS VINCULADOS 
 

18.1. Na data de início da prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, a 

CONCESSIONÁRIA deverá dispor dos BENS VINCULADOS em condições de uso e 

operação, em conformidade com a documentação apresentada para participação na 

LICITAÇÃO e celebração do CONTRATO, e das disposições constantes do PROJETO 

OPERACIONAL BÁSICO e do EDITAL. 
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18.2. Ao longo da vigência deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA, deverá manter 

os BENS VINCULADOS em condições adequadas de uso e operação, assim 

entendidos os bens que respeitem às normas técnicas relativas à saúde, 

SEGURANÇA, HIGIENE, CONFORTO, sustentabilidade ambiental, entre outros 

parâmetros essenciais à sua boa utilização, em conformidade com o PROJETO 

OPERACIONAL BÁSICO, o EDITAL, este CONTRATO e a legislação e 

regulamentação aplicáveis. A CONCESSIONÁRIA deverá, ainda, manter os BENS 

VINCULADOS permanentemente inventariados e atualizados, devendo ser arrolados 

todos os imóveis, veículos, equipamentos, contratos e direitos necessários à prestação 

adequada e contínua dos SERVIÇOS CONCEDIDOS. 

 

18.3. Durante todo o prazo de vigência do CONTRATO, a totalidade dos veículos 

destinados à prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS deverá observar as 

especificações constantes do PROJETO OPERACIONAL BÁSICO e da 

regulamentação aplicável, especialmente a idade média da frota e idade máxima de 

cada veículo. 

 

18.4 Uma vez transcorrida a vida útil dos BENS VINCULADOS, ou caso seja 

necessária a sua substituição, por qualquer motivo, a CONCESSIONÁRIA deverá 

proceder a sua imediata substituição por bem de qualidade igual ou superior, observada 

a CONTINUIDADE da prestação dos SERVIÇOS e o dever de permanente 

ATUALIDADE tecnológica dos referidos BENS VINCULADOS. 

 

18.5. A CONCESSIONÁRIA somente poderá alienar ou transferir a posse dos BENS 

VINCULADOS se proceder a sua imediata substituição por outros que apresentem 

atualidade tecnológica e condições de operação e funcionamento idênticas ou 

superiores aos dos substituídos, e mediante prévia e expressa anuência do DETRO. 

 

18.6. A partir do início do 19º (décimo nono) ano da CONCESSÃO, a 

CONCESSIONÁRIA não poderá alienar quaisquer bens sem a prévia e expressa 

autorização do DETRO.  

 

18.7. Todos os BENS VINCULADOS ou investimentos neles realizados deverão ser 

integralmente depreciados e amortizados pela CONCESSIONÁRIA, no prazo da 

CONCESSÃO de acordo com os termos da legislação vigente, não cabendo qualquer 
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pleito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro no advento do termo 

contratual.  

 

 18.7.1. O disposto nesta cláusula se aplica a todas as obrigações de 

investimento previstas no Plano de Operação e Planejamento para o Período de 

Transição, ANEXO 9 deste CONTRATO, independentemente do momento em 

que elas forem realizadas ou tenham sua realização solicitada pelo DETRO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS PENALIDADES 
 

19.1. A inexecução total ou parcial, assim como a execução imperfeita, a mora na 

execução ou qualquer inadimplemento ou infração ao CONTRATO, sujeita à 

CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às 

seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da 

infração e conforme a legislação aplicável: 

 

(i) Advertência; 

(ii) Multa administrativa; 

(iii) Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública; 

(iv) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública; e 

(v) Retenção de veículo(s). 

 

19.2. A sanção administrativa será aplicada pelo CONTRATANTE e/ou PODER 

CONCEDENTE, nos termos previstos em lei, a ser determinada de acordo com a 

natureza e a gravidade da falta cometida e, quando a penalidade envolver prazo e/ou 

valor, a natureza e a gravidade também deverão ser consideradas para sua fixação.  

 

19.3. A pena de advertência será aplicada à CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das 

demais penalidades, quando não apresentada a documentação exigida, conforme 

previsto nos itens 14.1, “v” e “vi”, e 14.2, ambos da Cláusula Décima Quarta, no prazo 

de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora.  

 

19.4. A multa administrativa, prevista no item 19.1, “ii” acima:  
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19.4.1. Corresponderá ao valor de até 100% (cem por cento) do valor da 

Garantia do Fiel Cumprimento da Obrigação de Pagamento do VALOR DA 

OUTORGA, conforme Cláusula Sexta do CONTRATO, aplicada de acordo com 

a gravidade da infração; 

 

19.4.2. Poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  

 

19.4.3.  Não tem caráter compensatório, e seu pagamento não exime a 

responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;  

 

19.4.4. Deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; e 

 

19.4.5. Nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da 

que tiver sido inicialmente imposta, limitado a 20% (vinte por cento) do VALOR 

ESTIMADO DO CONTRATO.  

 

19.5. A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, prevista no item 19.1 “iii”:  

 

19.5.1. Não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos; 

 

19.5.2. Sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o 

ADJUDICATÁRIO faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do 

respectivo valor, no prazo devido, conforme previsto no CONTRATO e EDITAL;  

 

19.5.3. Será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão 

contratual, no caso de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando 

inadimplemento, na forma prevista no item 14.2.1 da Cláusula Décima Quarta; e  

 

19.5.4. A aplicação da pena de suspensão impedirá que a CONCESSIONÁRIA 

participe em licitação ou sob qualquer forma contrate com a Administração 

Pública, pelo prazo que venha a ser fixado pelo CONTRATANTE, de acordo com 

a natureza e gravidade da infração cometida e observado o princípio da 

proporcionalidade. 

 

19.6. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

prevista no item 19.1 “iv”, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da 
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punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração Pública pelos prejuízos causados, podendo a reabilitação ser requerida 

após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

 

19.6.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro é de exclusiva competência 

do Secretário Estadual de Transportes, devendo o CONTRATANTE remeter-lhe 

o respectivo processo imediatamente após sua decisão, para obtenção da 

ratificação necessária. 

 

19.7. Cometidas, simultaneamente, duas ou mais infrações, aplicar-se-á a penalidade 

correspondente a cada uma. 

 

19.8. Haverá reincidência quando a mesma infração for cometida pela 

CONCESSIONÁRIA dentro do período de 12 (doze) meses, sendo neste caso mais 

gravemente apenada. 

 

19.9. A autuação, aplicação ou cumprimento das penalidades previstas nesta 

Cláusula não desobriga a CONCESSIONÁRIA de corrigir a falta correspondente, bem 

como não exclui a possibilidade de rescisão do CONTRATO. 

 

19.10. As penas de advertência e de retenção de veículos serão aplicadas por escrito, 

sendo que, no segundo caso, o(s) veículo(s) deverá(ão) ser entregue(s) pela 

CONCESSIONÁRIA no local indicado pelo CONTRATANTE. 

 

19.11. A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento da 

multa, contados do recebimento da notificação da aplicação da mesma, cujo valor da 

multa será corrigido pela variação da UFIR da data de lavratura do auto de infração até 

a sua integral satisfação. 

 

19.12. As PARTES acordam que o atraso injustificado da CONCESSIONÁRIA no 

cumprimento de suas obrigações contratuais, previstas neste CONTRATO, no EDITAL 

e respectivos ANEXOS, sujeitará a CONCESSIONÁRIA ao pagamento de multa de 

mora no valor de [A SER DEFINIDA EM UFIRS] por dia de atraso no cumprimento da 

respectiva obrigação, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da 

rescisão unilateral do CONTRATO pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções 
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administrativas previstas nesta Cláusula e na Cláusula Vigésima Terceira do 

CONTRATO. 

 

19.13. A aplicação de qualquer sanção não exclui a possibilidade de rescisão 

administrativa do CONTRATO, e será antecedida de intimação da CONCESSIONÁRIA 

com a indicação da infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes 

para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o 

respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, sendo garantido à CONCESSIONÁRIA o 

contraditório e a defesa prévia.  

 

19.13.1. A intimação da CONCESSIONÁRIA deverá indicar o prazo e o local 

para a apresentação da defesa, que deverá ser exercida no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nos itens 19.1, “i”, “ii”, 

“iii” e “v”, e no prazo de 10 (dez) dias úteis, no caso do item 19.1, “iv”. 

 

19.14. Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela 

autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a 

demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  

 

19.15. A recusa injustificada do ADJUDICATÁRIO em assinar o CONTRATO ou em 

iniciar as operações dentro do prazo estipulado pelo PODER CONCEDENTE, sem que 

haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida 

e determinará a execução total da Garantia do Fiel Cumprimento da Obrigação de 

Pagamento do VALOR DA OUTORGA, equivalente ao somatório de 12 (doze) parcelas 

mensais vincendas do VALOR DA OUTORGA, cabendo, ainda, a aplicação das demais 

sanções administrativas e legais.  

 

19.16. Se o valor das multas pecuniárias, previstas nesta Cláusula Décima Nona, 

aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da 

garantia prestada, conforme Cláusula Sexta do CONTRATO, além da perda desta, 

responderá a CONCESSIONÁRIA pela sua diferença, que será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.   

 

19.17. A CONCESSIONÁRIA concorda, expressamente, em se submeter às multas 

fixadas unilateralmente pelo CONTRATANTE, estabelecidas em regulamentos 

vigentes ou em futuras alterações referentes às infrações operacionais, 

descumprimento das normas e parâmetros do Sistema de Informação e Monitoramento, 
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decorrentes da obtenção de resultados insatisfatórios dos indicadores de qualidade, 

conforme previsto no ANEXO 11, além das infrações contratuais e legais. 

 

19.17.1. O recurso de aferição correspondente à conectividade é obrigatório 

e necessário para mensuração de outros recursos devendo ser tal serviço 

somente contratado, pela CONCESSIONÁRIA, das empresas de rastreamento 

e transmissão de dados que tenham sua certificação homologada junto ao 

CONTRATANTE. A falta da conectividade injustificada e por período superior a 

24h (vinte e quatro horas), sem anuência do CONTRATANTE, ensejará a 

aplicação da multa administrativa no valor correspondente a 1.500 (mil e 

quinhentos) UFIRs, por veículo incorporado à frota e desconectado da base de 

telemetria do CONTRATANTE, sendo que na sua reincidência, durante o lapso 

temporal de 30 (trinta) dias corridos, será aplicada a duplicidade. 

 

19.17.2. Caso não sejam alcançadas as Metas de Aprimoramento semestral 

(“MAs"), a ocorrência implicará na aplicação de penalidade de advertência, 

conforme disposto no item 19.1 “i” acima, a ser devidamente formalizada pelo 

CONTRATANTE, além da multa administrativa de 500 (quinhentos) UFIRs. 

 

19.17.3. O Plano de Melhorias para cada índice reprovado, observados os 

termos do ANEXO 11, deverá ser entregue num prazo de 07 (sete) dias úteis, 

contados da apresentação do Relatório de Avaliação Anual. No caso de recusa 

do Plano de Melhorias, a CONCESSIONÁRIA terá um prazo de 07 (sete) dias 

úteis para sua adequação, sob pena de intervenção, além da multa 

administrativa de 500 (quinhentos) UFIRs.  

 

19.17.4. Caso não sejam alcançadas as Metas de Aprimoramento Anual (“MAa”) 

em número igual a um período correspondente a um quarto do prazo total 

previsto para CONCESSÃO, de forma consecutiva ou intercalada, o fato poderá 

ensejar a intervenção, a caducidade do CONTRATO, sem ônus ou direitos à 

indenização, além da multa de 3.000 (três mil) UFIRS, a critério do 

CONTRATANTE.  

 

19.17.5. De forma a garantir a qualidade dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, a 

CONCESSIONÁRIA deverá respeitar metas para os Indicadores de Qualidade 

(IQ) a serem mensurados e acompanhados pelo CONTRATANTE, nos termos 
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do ANEXO 11, as quais não terão caráter compensatório ou indenizatório e não 

se confundem com as demais multas estabelecidas acima. 

 

19.17.6 O descumprimento das infrações operacionais previstas no Decreto nº 

3893/1981 (Regulamento do Transporte Rodoviário Intermunicipal de 

Passageiros) sujeitará à CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo da responsabilidade 

civil ou criminal que couber, às penalidades previstas no referido regulamento e 

suas respectivas alterações posteriores. 

 

19.18. Diante do fornecimento de informações incorretas, imprecisas, ou inverídicas 

pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, que possam impactar no valor 

da TARIFA, no VALOR DA OUTORGA, no valor das RECEITAS ACESSÓRIAS ou 

gerar, de alguma forma, o reequilíbrio econômico do CONTRATO, sujeitará a 

CONCESSIONARIA multa no valor de R$ XXXXXXXX, acrescido de XXXXXX, sem 

prejuízo de requerer perdas e danos, bem como das demais penalidades previstas 

neste CONTRATO e na legislação aplicável.  

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA INTERVENÇÃO 
 

20.1. Sem prejuízo das sanções cabíveis e das responsabilidades incidentes, o 

CONTRATANTE poderá intervir na CONCESSÃO, com o fim de assegurar a adequada 

prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, bem como o fiel cumprimento das normas 

legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. 

 

20.2. A intervenção far-se-á de acordo com o estabelecido na legislação e 

regulamentação aplicáveis, sendo declarada por Decreto do CONTRATANTE que 

designará o interventor, os objetivos e limites da medida, bem como o prazo da 

intervenção. 

 

20.3. Será instaurado, no prazo de 30 (trinta) dias da declaração da intervenção, 

procedimento administrativo com a finalidade de comprovar as causas determinantes 

da medida e apurar responsabilidades, assegurando-se à CONCESSIONÁRIA o amplo 

direito de defesa. 
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20.4. Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO, os SERVIÇOS 

CONCEDIDOS serão devolvidos à CONCESSIONÁRIA, precedida de prestação de 

contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO E DO 

CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA 
 

21.1. A transferência da CONCESSÃO e alteração da composição 

acionária/composição dos integrantes da CONCESSIONÁRIA não poderão ocorrer até 

o decurso de 1 (um) ano contado da data da publicação do CONTRATO, e, após o 

referido prazo, dependerão de prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, sob 

pena de caducidade da CONCESSÃO. 

 

21.2. Para fins de obtenção da anuência de que trata o item anterior, o terceiro que 

pretender adquirir participação na CONCESSIONÁRIA ou que pretender adquirir a 

CONCESSÃO deverá: 

 

(i) Atender à totalidade das exigências de capacidade técnica, financeira e 

regularidade jurídica, trabalhista e fiscal estabelecidas no EDITAL como 

necessárias à assunção dos SERVIÇOS CONCEDIDOS. 

 

(ii) Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do CONTRATO, subrogando-

se em todos os direitos e obrigações do cedente, conforme o caso, incluindo a 

prestação das garantias aplicáveis. 

 

21.3. É vedada a subconcessão, a subcontratação ou o emprego de quaisquer meios 

que de alguma forma transfira os SERVIÇOS CONCEDIDOS a terceiros. 

 

21.4. Fica desde logo anuída a eventual transferência do CONTRATO para uma SPE 

constituída na forma prevista no EDITAL, desde que formada pelas mesmas empresas 

consorciadas e com a mesma participação da CONCESSIONÁRIA.  

 

21.4.1. Deverá ser dada ciência ao CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias do 

arquivamento dos atos constitutivos da SPE na Junta Comercial do Estado do 

Rio de Janeiro.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 

22.1 A CONCESSIONÁRIA cede gratuitamente ao CONTRATANTE, todos os projetos, 

planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informática e outro materiais, 

de qualquer natureza, que tenham sido especificamente adquiridos ou elaborados no 

desenvolvimento das atividades integradas na CONCESSÃO, seja diretamente pela 

CONCESSIONÁRIA, seja por terceiros por ela contratados, e que se revelem 

necessários ao desempenho das funções que incumbem ao PODER CONCEDENTE 

ou ao exercício dos direitos que lhe assistem, nos termos do CONTRATO e/ou à 

CONTINUIDADE da prestação adequada do serviço. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 
 

23.1. A CONCESSÃO extinguir-se-á por: 

 

(i) término do prazo de vigência do CONTRATO; 

 

(ii) encampação; 

 

(iii) caducidade; 

 

(iv) rescisão; 

 

(v) anulação; e 

 

(vi) falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA, organizada na forma de uma 

SPE. 

 

23.2. Na extinção da CONCESSÃO, haverá imediata assunção dos SERVIÇOS 

CONCEDIDOS pelo PODER CONCEDENTE, ou pela futura concessionária, a qual 

será autorizada a ocupar, se necessário e a critério exclusivo da mesma, as instalações, 

bem como assumir todas as atividades relativas aos SERVIÇOS CONCEDIDOS, 

procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias. Nesta 

hipótese, no caso de bens arrendados ou locados pela CONCESSIONÁRIA, 

necessários para a manutenção dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, a futura 

concessionária poderá, a seu exclusivo critério, suceder a CONCESSIONÁRIA nos 

respectivos contratos de arrendamento ou locação de tais bens. 
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23.3. O término do prazo de vigência do CONTRATO opera, de pleno direito, a 

extinção da CONCESSÃO.  

 

23.4 A CONCESSIONÁRIA apenas poderá dar início ao seu processo de dissolução 

quando satisfeitas todas as obrigações decorrentes deste CONTRATO. 

 

23.5 Enquanto não cumpridas as obrigações assumidas neste CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA deverá manter: 

 

a) Patrimônio líquido mínimo, nos termos da legislação; e 

b) Garantia de Fiel Cumprimento da Obrigação de Pagamento do VALOR DA 

OUTORGA prevista no item 6.2. 

 

23.6 O procedimento de ajuste final, no qual o CONTRATANTE irá apurar os valores 

decorrentes das multas e do custo deste CONTRATO, será iniciado em até 30 (trinta) 

dias após o término do prazo da CONCESSÃO. 

 

23.7 Eventual crédito apurado a favor do CONTRATANTE perante a 

CONCESSIONÁRIA poderá ser exigido desta última, podendo ser inclusive por meio 

da execução da Garantia de Fiel Cumprimento da Obrigação de Pagamento do VALOR 

DA OUTORGA, conforme o item b, da Cláusula 23.5 acima. Após a quitação, será 

firmado o Termo de Ajuste e Quitação. O disposto nesta cláusula se aplica a todas as 

hipóteses de extinção do CONTRATO. 

 

23.8 Uma vez concluída a CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA será responsável 

pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes à CONCESSÃO celebrados com 

terceiros, com exceção daqueles em que ocorrer a sub-rogação, assumindo todos os 

encargos, responsabilidades e ônus daí resultantes. 

 

23.9.  Considera-se encampação a retomada dos SERVIÇOS CONCEDIDOS pelo 

CONTRATANTE durante o prazo da CONCESSÃO, por motivo de interesse público, 

mediante lei autorizativa específica e após o prévio pagamento de indenização, 

conforme pertinente, de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis.  
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23.9.1. O CONTRATANTE poderá firmar, a qualquer tempo, durante o 

processo administrativo tendente a avaliar a necessidade de encampação da 

CONCESSÃO, Termo de Ajustamento de Conduta com a CONCESSIONÁRIA.  

 

23.10. A inexecução total ou parcial do CONTRATO acarretará, a critério do 

CONTRATANTE, a declaração de caducidade da CONCESSÃO, sem prejuízo da 

aplicação das demais penalidades previstas neste CONTRATO, no EDITAL e na 

legislação e regulamentação aplicáveis. 

 

23.11. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo CONTRATANTE 

quando a CONCESSIONÁRIA, comprovadamente: 

 

(i) Prestar os SERVIÇOS CONCEDIDOS de forma inadequada ou deficiente, 

considerando o disposto no PROJETO OPERACIONAL BÁSICO, no EDITAL e no 

CONTRATO; 

 

(ii) Não atender à intimação do CONTRATANTE no sentido de regularizar a 

prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS; 

 

(iii) Descumprir obrigações deste CONTRATO, do EDITAL ou disposições legais 

e regulamentares aplicáveis à CONCESSÃO; 

 

(iv) Paralisar os SERVIÇOS CONCEDIDOS por mais de 24 (vinte e quatro) 

horas consecutivas, ou concorrer para tanto, sem comprovada justificativa escrita 

e aceita pelo CONTRATANTE, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso 

fortuito ou força maior, conforme a Cláusula Vigésima Terceira deste CONTRATO; 

 

(v) Ameaçar a interrupção da prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS; 

 

(vi) Perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a 

adequada prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS; 

 

(vii) Não cumprir, nos devidos prazos, as penalidades impostas em razão de 

infração praticada; 

 

(viii) For condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de 

tributos, inclusive contribuições sociais; e 
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(ix)  A não renovação da garantia do VALOR DA OUTORGA, nos termos 

previstos neste EDITAL, sujeitará o CONCESSIONÁRIO à pena de caducidade 

da CONCESSÃO, além das demais penalidades previstas neste CONTRATO. 

 

23.12. A declaração da caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida da 

verificação da inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, 

assegurado à mesma o direito de ampla defesa. 

 

23.13. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de 

comunicados à CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, o descumprimento das 

obrigações deste CONTRATO, do EDITAL ou da legislação e/ou regulamentação 

aplicáveis, dando-lhe um prazo de 15 (quinze) dias para corrigir as falhas e 

transgressões apontadas. Findo o referido prazo, e não tendo sido sanadas 

completamente as irregularidades, o CONTRATANTE poderá, a seu exclusivo critério, 

efetuar nova, idêntica e única comunicação, concedendo novamente o mesmo prazo 

para o enquadramento da CONCESSIONÁRIA nos termos deste CONTRATO. 

 

23.14. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência ou 

irregularidade, a caducidade será declarada por ato do CONTRATANTE, com imediata 

reversão da posse temporária dos BENS VINCULADOS, independentemente de 

indenização prévia, a ser calculada no decurso do processo. 

 

23.14.1. A indenização referida no item 23.9 acima será calculada na forma da 

legislação e regulamentação aplicáveis, descontado o valor das multas 

contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONÁRIA; e 

 

23.14.2. O valor pela utilização dos BENS VINCULADOS será apurado até a 

devolução dos mesmos à CONCESSIONÁRIA, sendo certo que não poderá 

exceder ao valor mínimo praticado pelo mercado em idêntica situação. 

 

23.15. Declarada a caducidade, não resultará para o CONTRATANTE qualquer 

espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou 

compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONÁRIA. 
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23.16. O presente CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da 

CONCESSIONÁRIA, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo 

CONTRATANTE, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim. 

 

23.17. Na hipótese prevista no item anterior, os SERVIÇOS prestados pela 

CONCESSIONÁRIA não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão 

judicial transitada em julgado. 

 

23.18. Eventual anulação da LICITAÇÃO acarretará o mesmo efeito jurídico sobre as 

obrigações deste CONTRATO. 

 

23.19. Em qualquer hipótese de extinção da CONCESSÃO em razão de inexecução 

da mesma pela CONCESSIONÁRIA, esta restará obrigada ao pagamento de multa ao 

CONTRATANTE no valor de 100.000 (cem mil) UFIR-RJ, sem prejuízo do montante 

que venha a ser devido pela CONCESSIONÁRIA ao CONTRATANTE para 

ressarcimento de prejuízos. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 
 

24.1. Consideram-se caso fortuito e força maior, com as consequências 

estabelecidas neste CONTRATO, os eventos imprevisíveis e inevitáveis, alheios às 

PARTES, e que tenham um impacto direto sobre o desenvolvimento dos SERVIÇOS 

CONCEDIDOS. 

 

24.1.1. Caso fortuito é toda situação decorrente de fato alheio à vontade das 

PARTES, porém proveniente de atos humanos. Constituem, 

exemplificativamente, caso fortuito: atos de guerra, hostilidades ou invasão, 

subversão, tumultos, rebelião ou terrorismo, inexecução deste CONTRATO por 

alteração na estrutura político-administrativa do CONTRATANTE, ou quaisquer 

outros eventos que decorram de previsão legal ou regulamentar, ou ainda de 

interpretação jurisprudencial sobre a questão, que, diretamente, afetem as 

atividades compreendidas na CONCESSÃO. 

 

24.1.2. Força maior consiste em fato resultante de situações independentes da 

vontade humana. Constituem, exemplificativamente, força maior: epidemias, 

radiações atômicas, fogo, raio, graves inundações, ciclones, tremores de terra e 

outros cataclismos naturais, ou quaisquer outros eventos que decorram de 
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previsão legal ou regulamentar, ou ainda de interpretação jurisprudencial sobre a 

questão, que, diretamente, afetem as atividades compreendidas na 

CONCESSÃO. 

 

24.2. Consideram-se excluídos da previsão anterior os eventos naturais cujo impacto 

deve ser suportado pela CONCESSIONÁRIA ou pelo CONTRATANTE, nos termos 

deste CONTRATO. 

 

24.2.1. Sem prejuízo do disposto no item seguinte, a ocorrência de um caso 

fortuito ou força maior terá por efeito exonerar as PARTES de responsabilidade 

pelo não cumprimento das obrigações decorrentes deste CONTRATO, 

estritamente nos casos de descumprimento, pontual e tempestivo, das 

obrigações em virtude de ocorrência dessa natureza. 

 

24.3. Um evento não será considerado, para os efeitos de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro deste CONTRATO, caso fortuito ou força maior se, ao tempo de 

sua ocorrência, corresponder a um risco segurável, no Brasil ou no exterior, até o limite 

dos valores de apólices comercialmente aceitáveis independentemente de a 

CONCESSIONÁRIA as ter contratado. 

 

24.3.1. Ficam, em qualquer caso, excluídos da previsão do item anterior os 

atos de guerra ou subversão, tumultos e protestos públicos, hostilidade ou 

invasão, rebelião ou terrorismo e as radiações atômicas. 

 

24.4. A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito 

ou força maior deverá comunicar imediatamente à outra PARTE a ocorrência de 

qualquer evento dessa natureza, nos termos desta Cláusula. A exoneração de 

responsabilidade nas hipóteses de caso fortuito ou força maior somente será admitida 

mediante solicitação escrita de uma das PARTES, devidamente fundamentada e 

comprovada, entregue à outra PARTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados 

da ocorrência do evento. 

 

24.5. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, cujas consequências não sejam 

cobertas por seguro, dentro de condições comerciais viáveis, serão aplicáveis as 

disposições previstas neste CONTRATO sobre o reequilíbrio econômico financeiro da 

CONCESSÃO, adotando como parâmetro a responsabilidade solidária das PARTES.  
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24.6. Verificando-se a extinção do CONTRATO, em decorrência do caso fortuito ou 

força maior, nos termos do disposto na Cláusula Vigésima Quarta deste CONTRATO, 

aplicar-se-ão, no que couber, as regras e os procedimentos válidos para a extinção da 

CONCESSÃO por advento do termo contratual. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

25.1. Toda e qualquer modificação, alteração ou aditamento ao CONTRATO somente 

será válido e eficaz se feito por meio de instrumento escrito, assinado por todas as 

PARTES. 

 

25.2. As PARTES celebram este CONTRATO em caráter irrevogável e irretratável, 

obrigando-se ao seu fiel, pontual e integral cumprimento por si e por seus sucessores 

e cessionários a qualquer título. 

 

25.3. A tolerância e as concessões recíprocas terão caráter eventual e transitório e 

não configurarão, em qualquer hipótese, renúncia, transigência, remição, perda, 

modificação, redução ou ampliação de qualquer direito, faculdade, privilégio, 

prerrogativa ou poder conferido a quaisquer das PARTES nos termos deste 

CONTRATO, assim como, quando havidas, o serão expressamente, sem o intuito de 

novar as obrigações previstas neste CONTRATO. 

 

25.4. Toda e qualquer quantia devida a quaisquer das PARTES por força deste 

CONTRATO poderá ser cobrada via processo de execução, visto que as PARTES 

desde já reconhecem tratar-se de quantia líquida e certa, atribuindo ao presente a 

qualidade de título executivo extrajudicial, nos termos e para os efeitos do artigo 585, 

II, do Código de Processo Civil. 

 

25.5. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ão em dias 

corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a dias úteis, excluindo-se o 

primeiro dia e contando-se o último. 

 

25.6. Todas as comunicações entre as PARTES deverão ser sempre feitas por escrito, 

inclusive quando destinadas ao encaminhamento de informações em meio digital, e 

deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços: 

 

Se para o CONTRATANTE: 
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[inserir endereço] 

Rio de Janeiro - RJ 

At.: [--]  

Telefone/ fax: [--] 

E-mail: [--]  

 

Se para a CONCESSIONÁRIA: 

 

[inserir endereço] 

Rio de Janeiro - RJ 

At.: [--]  

Telefone/ fax: [--] 

E-mail: [--]  

 

25.6.1. Os documentos e as comunicações serão considerados recebidos 

quando entregues sob protocolo ou mediante Aviso de Recebimento expedido 

pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos endereços acima, ou 

quando da confirmação do recebimento da transmissão via fac-símile, via e-mail 

ou outro meio de transmissão eletrônica. Para os fins deste item, será considerada 

válida a confirmação do recebimento via correio, via e-mail, mediante recibo de 

certificação digital da pessoa jurídica, ainda que emitida pela PARTE que tenha 

transmitido a mensagem, desde que o comprovante tenha sido expedido a partir 

do equipamento utilizado na transmissão, e que dele constem informações 

suficientes à identificação do emissor e do destinatário da comunicação. 

 

25.7. O CONTRATANTE fará publicar, a expensas da CONCESSIONÁRIA, o extrato 

deste CONTRATO no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no prazo de 20 (vinte) 

dias, a contar de sua assinatura. 

 

25.8. O CONTRATANTE, no prazo legal, encaminhará cópia deste CONTRATO ao 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

 

25.9. Na hipótese de alguma disposição deste CONTRATO vir a ser declarada nula 

ou inválida, esta não afetará as demais disposições deste CONTRATO, as quais 

permanecerão em pleno vigor e efeito, devendo as PARTES se reunirem para, de boa 

fé, negociarem a substituição da disposição invalidada ou anulada. 
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25.10. Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação: (i) as definições do 

Contrato serão igualmente aplicadas em suas formas singular e plural; e (ii) as 

referências ao Contrato ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais 

alterações e aditivos que venham a ser celebrados entre as Partes. 

 

25.11. Os títulos dos capítulos e das cláusulas do CONTRATO e dos ANEXOS não 

devem ser usados na sua aplicação ou interpretação.  

 

25.12. No caso de divergência entre o CONTRATO e os ANEXOS, prevalecerá o 

disposto no CONTRATO. No caso de divergência entre os ANEXOS, prevalecerão 

aqueles emitidos pelo PODER CONCEDENTE. No caso de divergência entre os 

ANEXOS, prevalecerá aquele de data mais recente. 

 

25.13. A CONCESSIONÁRIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as 

informações necessárias para o cumprimento de suas obrigações contratuais. 

 

25.14. A CONCESSIONÁRIA não será de qualquer maneira liberada de suas 

obrigações contratuais, tampouco terá direito a ser indenizada pelo PODER 

CONCEDENTE, em razão de qualquer informação incorreta ou insuficiente, seja obtida 

por meio do DETRO, do Estado ou qualquer outra fonte, reconhecendo que era sua a 

incumbência de fazer seus próprios levantamentos para verificar a adequação e a 

precisão de qualquer informação que lhe foi fornecida. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DOS ANEXOS 
 

26.1. Os ANEXOS a este CONTRATO são dele parte integrante e inseparável, 

conforme abaixo descrito: 

 

ANEXO 1 EDITAL e seus ANEXOS 

ANEXO 2 [Estatuto Social/Contrato Social] da CONCESSIONÁRIA. 

ANEXO 3 PROPOSTA DE PREÇO. 

ANEXO 4 Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira. 

ANEXO 5 Instrumento da GARANTIA do VALOR DA OUTORGA. 

ANEXO 6 Declaração de Anticorrupção. 

ANEXO 7 Programa de Conformidade da CONCESSIONÁRIA. 
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ANEXO 8 Declaração do Decreto Estadual nº 33.925/2003. 

ANEXO 9 Plano de Operação e Planejamento para o Período de Transição. 

ANEXO 10 Documentação apresentada para celebração do CONTRATO, 

conforme item 11.4 e subitens do EDITAL. 

ANEXO 11 

 

 

Indicadores de Qualidade do Serviço Intermunicipal de Transporte 

Coletivo por Ônibus do Estado do Rio de Janeiro. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS  
 

27.1. As PARTES deste CONTRATO se comprometem a, no prazo de 15 (quinze) dias 

após o recebimento de notificação de uma PARTE sobre a existência de um conflito 

sobre a interpretação deste CONTRATO, ou a respeito do descumprimento deste 

CONTRATO, se reunirem para, de boa fé, buscarem uma solução para a questão 

controversa, tendo sempre em vista o interesse público. Se um acordo não for 

alcançado no prazo de 15 (quinze) dias contados do início do procedimento de 

conciliação ora previsto, as PARTES deverão submeter o conflito a procedimento de 

mediação, nos termos da Lei nº 13.140/2015 e suas alterações e regulamentações 

posteriores. 

 

27.2. Para a solução de eventuais divergências durante a execução do CONTRATO, 

qualquer das PARTES poderá convocar a instauração da COMISSÃO TÉCNICA ad 

hoc, específica para este fim, de acordo com as seguintes regras:  

  

27.2.1. A parte interessada terá o prazo de 15 (quinze) dias a partir do evento 

causador da controvérsia para instaurar a COMISSÃO TÉCNICA; 

 

27.2.2. Os membros da COMISSÃO TÉCNICA serão designados da seguinte 

forma, tendo, cada um deles, direito a um voto nas deliberações:  

  

(a) Um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;  

(b) Um membro pela CONCESSIONÁRIA; e   

(c) Um membro, com comprovada especialização na matéria 

objeto da divergência, que será escolhido de comum 

acordo entre as PARTES.  
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27.2.3. Após a instauração da COMISSÃO TÉCNICA, o procedimento para 

divergências iniciar-se-á mediante a comunicação de solicitação de 

pronunciamento da COMISSÃO TÉCNICA à outra PARTE, e será 

processado da seguinte forma:  

 

27.2.3.1. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da 

comunicação referida na cláusula anterior, a parte reclamada 

apresentará as suas alegações relativamente à questão formulada;  

 

27.2.3.2. O parecer da COMISSÃO TÉCNICA será emitido em um prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento, pela 

COMISSÃO TÉCNICA, das alegações apresentadas pela parte 

reclamada;  

 

27.2.3.3. Os pareceres da COMISSÃO TÉCNICA serão considerados 

aprovados se contarem com o voto favorável da totalidade de seus 

membros; e  

 

27.2.3.4. Na hipótese de não instauração da COMISSÃO TÉCNICA no prazo 

definido, ou de ausência de acordo, a PARTE que se achar 

prejudicada poderá dar início ao procedimento judicial, conforme 

previsto na Cláusula 27.3. 

 

27.2.4. Toda a divergência suscitada deverá ser encaminhada à COMISSÃO 

TÉCNICA, pela PARTE que a requereu, juntamente com cópia de todos 

os documentos necessários para a solução da demanda.  

  

27.2.5. Todas as despesas necessárias ao funcionamento da COMISSÃO 

TÉCNICA serão arcadas pela CONCESSIONÁRIA, com exceção da 

remuneração eventualmente devida ao membro indicado pelo PODER 

CONCEDENTE.  

  

27.2.6. A submissão de qualquer questão à COMISSÃO TÉCNICA não 

exonera a CONCESSIONÁRIA de dar integral cumprimento às suas 

obrigações contratuais e às determinações do PODER 

CONCEDENTE.   
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27.2.7. A decisão da COMISSÃO TÉCNICA será vinculante para as PARTES, 

até que sobrevenha eventual decisão judicial sobre a divergência.   

  

27.2.8. Caso aceita pelas PARTES, a solução amigável proposta pela 

COMISSÃO TÉCNICA poderá ser incorporada ao CONTRATO 

mediante assinatura de termo aditivo.  

  

27.2.9. Se nenhuma das PARTES solicitar a instauração de procedimento 

judicial no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da decisão da 

COMISSÃO TÉCNICA, esta será considerada aceita, precluso o direito 

de as PARTES a impugnarem.  

  

27.2.10. A mediação será considerada prejudicada se a solução amigável não 

for apresentada pela COMISSÃO TÉCNICA, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias a contar do pedido de instauração do procedimento ou 

se a PARTE se recusar a participar do procedimento, não indicando 

seu representante no prazo máximo de 15 (quinze) dias.  

  

27.2.11. As COMISSÕES TÉCNICAS não poderão revisar as cláusulas do 

CONTRATO.   

 

27.3. Na hipótese das PARTES não atingirem um acordo após a mediação prevista no 

item 27.2 e seus subitens, estas estarão livres para instauração de processo judicial 

para resolução do respectivo conflito, observado o disposto no item 27.4 abaixo. 

 

27.4. Em qualquer situação, fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca 

da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente CONTRATO que não 

possa ser resolvido por meio da conciliação prevista nesta Cláusula, com expressa 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

E, por estarem justas e contratas, firmam as PARTES o presente CONTRATO, depois 

de lido e achado conforme, em [--] ([--]) vias de igual forma e teor, para um só efeito, na 

presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Rio de Janeiro, [--] de [--] de [--]. 
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_______________________________________________________________ 

[CONCESSIONÁRIA] 

 

 

______________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO 

JANEIRO – DETRO/RJ 

 

 

______________________________________________________________ 

[INTERVENIENTES] 

 

Testemunhas: 

 

1. ____________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

2. ___________________________ 

Nome: 

CPF: 
 

 

 

 


