
 

ESCLARECIMENTOS – CIRCUITO DAS COMPRAS  

Em conformidade com a cláusula 25 do Edital de Concorrência Pública nº 01-B/SDTE/2014, cujo 

objeto é a Concessão de Obra Pública para a Construção, Operação, Manutenção e Exploração 

Econômica do Circuito das Compras e dos Projetos a ele associados no Município de São Paulo, 

a Comissão de Licitação, por intermédio de sua Presidenta, Sandra Inês Faé, torna públicas as 

respostas dos Pedidos de Esclarecimento enviados pela empresa H11 Gestão de Recursos S.A. 

na data de 27 de Agosto de 2015.  

Nr. Questão Pergunta Resposta 

1 Os itens 11.2 e 19.7 do edital determinam que a validade 

da proposta comercial dos licitantes é de 120 (cento e 

vinte) dias contados da data de seu recebimento pelo 

Poder Concedente. No entanto o item 5, do Modelo 3, do 

Anexo 1, determina que a validade das propostas é de 

360 (trezentos e sessenta) dias. Entendemos que deve 

ser considerado o prazo de 120 (cento e vinte) dias 

previsto no edital. Nosso entendimento está   correto? 

Em caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está correto, o prazo mínimo de 

validade para as propostas é aquele indicado nos 

itens 11.2 e 19.7 do edital, prevalecendo sobre o 

quanto disposto no Anexo 1. 

2 Entendemos que toda a documentação societária das 

licitantes deve ser apresentada em    observância    à    

legislação    societária aplicável, devendo ser 

apresentados, conforme o caso, as atas de eleição e 

aprovação, todos os registros em cartório, 

arquivamentos na junta comercial, publicações em diário 

oficial e jornal de grande circulação, arquivamento das 

publicações,  etc.  Nosso entendimento está correto? Em 

caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está correto: os documentos 

apresentados devem ser aqueles expressamente 

citados no item 13.1 e subitens, conforme o caso, 

nos exatos termos da legislação de regência para 

o tipo societário e atividade da licitante, assim se 

os documentos citados exemplificativamente pela 

solicitante forem obrigatórios nos termos da 

legislação de regência e pertinentes à exigência 

do edital, serão igualmente exigidos dos 

licitantes. 

3 Solicitamos esclarecer o que deve ser entendido por 

"organização" do consórcio, nos termos do item 13.2.1 

do edital. 

O item em questão aborda a estrutura do 

consórcio (denominação, organização e 

objetivos). Logo, por organização pretende-se 

que seja indicado como funcionará o referido 

consórcio para atendimento dos seus objetivos, 

ou seja, especificando-se sua governança. 

4 Pela interpretação sistemática dos dispositivos do   

edital,   entendemos   que   Fundos   de Investimento 

O entendimento não está correto, pois a 



 

podem figurar como líderes de Consórcio. Nosso 

entendimento está correto? Em caso de resposta 
negativa, favor esclarecer.  

liderança caberá a empresa, conforme disposto 

no inciso II do art. 33 da Lei 8.666/93. 

5 Sem prejuízo do  disposto  no  item   14.1.3, entendemos    

que as licitantes deverão apresentar   comprovação   da    

regularidade perante a fazenda municipal dos 

respectivos domicílios ou sedes, independentemente de 

possuírem  cadastro  no  Município  de  São Paulo. 

Nosso entendimento está correto? Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está correto e não há qualquer 

prejuízo ao item. A comprovação de regularidade 

perante a fazenda municipal sempre é 

obrigatória: unicamente para aqueles licitantes 

não sediados em São Paulo é que se solicita, 

adicionalmente, a apresentação da declaração 

referida. Esclareça-se, ainda, que a referência do 

item 14.1.3 ao item 17.1.6 está equivocada: onde 

se lê 17.1.6 leia-se 17.1.7. 

6 Solicitamos esclarecer o sentido dos itens 15.3 e 15.5.1 

do edital, visto que a redação atual é excessivamente 

vaga, podendo fragilizar a comprovação     da     

capacitação     técnica, permitindo a habilitação de 

licitante que não possua a experiência mínima para 

executar satisfatoriamente o objeto da concessão. 

Reiteram-se todos os termos dos itens em 

questão, pois sem indicação do exato motivo 

para a dúvida não é possível prestar qualquer 

tipo de esclarecimento, uma vez que no âmbito 

dos estudos promovidos e no processo de 

elaboração do edital, a conclusão foi de que 

esses itens eram adequados aos fins propostos, 

preservando a isonomia entre os participantes e 

a necessidade de aferição de sua qualificação 

técnica. 

7 Entendemos que a permissão para a apresentação de  

documentos  emitidos  em favor de empresas afiliadas 

às licitantes se aplica a todos os incisos do item 15.1. 

Nosso entendimento está correto? Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

O entendimento não está correto. A 

apresentação de documentação de afiliadas 

ocorre apenas para comprovação da experiência 

no inciso III do item 15.1 do edital, conforme 

previsão expressa do item 15.4 combinado com o 

subitem 15.4.1 do Edital. 

8 Para fins do item 16.1.2, entendemos que o balanço     

patrimonial     e     demonstrações contábeis deverão, na 

forma da legislação aplicável, e observado o tipo social 

de cada licitante: (i) ter sido publicadas no Diário Oficial e 

em jornal de grande circulação, estando as publicações    

arquivadas    no    registro    do comércio,    (ii)    estar    

acompanhados    das respectivas atas de aprovação pela 

assembleia geral                de                

acionistas/cotistas, registradas/arquivadas   em   cartório   

ou   no registro do comércio, conforme o caso, e (iii) as 

O entendimento está parcialmente correto. De 

fato as informações prestadas no pedido são 

insuficientes, pois não especificam o tipo 

societário do exemplo, prejudicando a elaboração 

da resposta. Mas a premissa adotada está 

correta: a forma de apresentação dos balanços 

dependerá da respectiva legislação de regência.   



 

atas de aprovação devem ter sido publicadas em   Diário  

Oficial  e  em  jornal  de  grande circulação, estando as 

publicações arquivadas no registro do comércio. Nosso 

entendimento está correto? Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

9 Para fins do item 9.3 do edital, entendemos que apenas os 

documentos contidos na 1a via dos envelopes devem ser 

apresentados em forma original ou cópia autenticada, 

sendo permitida a apresentação, na 2a via, de cópias 

simples. Nosso entendimento está correto? Em caso de 

resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento não está correto, pois o item 9.3 

não faz qualquer exceção: admite apenas 

documentos originais ou cópias autenticadas.  

10 Identificamos uma contradição nos termos da 

subcláusula 11.4 do edital. 0 dispositivo define, 

simultaneamente, que o pagamento da parcela de 

compensação se dará: (i) anualmente, a contar do 

primeiro pagamento,  sendo este efetuado até o 80° 

(octogésimo) dia após a assinatura do contrato, e (ii) no 

dia 20 do primeiro mês de cada ano de vigência do 

contrato. Solicitamos esclarecer, portanto, qual das duas 

datas deve ser considerada para fins de tal pagamento. 

A referência é à cláusula 11.4 da minuta do 

contrato e não do edital. Isso posto, procedemos 

ao esclarecimento solicitado: a cláusula 

determina como data para o primeiro pagamento 

da parcela de compensação o 80º dia de vigência 

do contrato e, os seguintes, todo dia 20 do 

primeiro mês de cada ano de vigência do 

contrato, ou seja, unicamente para o 1º ano de 

vigência do contrato foi admitido um diferimento 

no pagamento. 

11 Entendemos que, para fins de atendimento às 

exigências do item 16.1.2, as sociedades constituídas 

sob a forma de "sociedades limitadas", que não sejam 

consideradas de "grande porte" nos termos da Lei n° 

11.638/07, poderão apresentar seus balanços 

patrimoniais sem que estes tenham sido auditados por 

empresa de auditoria independente, vez que não  há 

obrigação legal  de fazê-lo.  Nosso entendimento está 

correto? Em caso negativo, solicitamos esclarecer. 

O entendimento está correto. 

12 Entendemos que, em caso de participação por meio de   

consórcio,   a   comprovação   do patrimônio líquido total 

poderá se dar por meio do somatório dos valores do 

patrimônio líquido de cada consorciada, na proporção de 

sua participação, não implicando a obrigação de que 

cada consorciada comprove possuir o patrimônio    

líquido    equivalente    ao    seu percentual   de   

O entendimento está correto. 



 

participação,   desde   que   o somatório de todos os 

patrimônios líquidos atenda    ao    exigido    pelo    

Edital.    Nosso entendimento está correto? Em caso 

negativo, solicitamos esclarecer. 

13 Entendemos que a realização de diligencia permitida 

pelo item 23.1.2 do edital respeitará o disposto no artigo 

43, §3°, da Lei n° 8.666/93, referente à vedação à 

inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da proposta. Nosso 

entendimento está correto? Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está correto, a atuação da 

comissão é pautada pelo edital e pela lei e a 

verificação do que é considerado complementar 

ou esclarecedor, nos termos permitidos para fins 

de diligência, será somente efetivada no caso 

concreto.  

14 Sem prejuízo do disposto no item 23.1.3, entendemos 

que a comissão de licitação não poderá, em nenhuma 

hipótese, antecipar os prazos previstos no edital, sob   

pena de violação ao princípio da vinculação editalícia. 

Nosso entendimento está correto? Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está correto. Não se trata de 

discricionariedade absoluta da Comissão, o 

poder facultado no item 23.1.3 é aplicável 

somente nas circunstâncias excepcionais e ainda 

é ressalvado o respeito a eventuais limites legais 

aplicáveis.  

15 Entendemos que onde se lê "em favor da 

CONCESSIONÁRIA", na subcláusula 11.4.2, deve ser    

lido    "em    favor   do    PODER CONCEDENTE", visto 

que na hipótese descrita poderia ser argumentado que 

existe um crédito do Poder Concedente contra a 

concessionária. Nosso entendimento está correto? Em 

caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

Trata-se de dispositivo da minuta do contrato. 

Isso posto, o entendimento não está correto, uma 

vez que trata da aplicação do piso estabelecido 

em prejuízo do valor apurado em relação à 

receita obtida, deixando claro que a diferença 

assim obtida não opera em qualquer benefício da 

concessionária. 

16 Entendemos que, em observância aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, caso seja   
necessária  a complementação   do   valor  da   Parcela   

de Compensação devida pela concessionária, na forma 

da subcláusula 11.7.1 do contrato, será feita a   

cobrança específica pelo Poder Concedente prevista na 

subcláusula 11.7.1.2 e, apenas em caso de   

inadimplemento da concessionária, será executada a 

garantia de execução do contrato, na forma da 

subcláusula 11.7.1. Nosso entendimento está correto? 

Em caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento não está correto. Trata-se de 

poder conferido ao Poder Concedente: este, 

após o devido processo administrativo, poderá 

optar tanto pela cobrança específica quanto pela 

execução da garantia para obter o valor 

efetivamente devido pela Concessionária. 

17 
A cláusula 12 do contrato atribui à concessionária a 
responsabilidade pela condução dos processos de 

desapropriação, dispondo, inclusive, na subcláusula 

12.1.5, que essa "deverá impugnar, em todas as fases 

processuais adequadas e quando houver elementos 

técnicos para tanto, os laudos de avaliação ou as 
decisões judiciais que defínam valores ou que utilizem 

critérios que não considerem a justa indenização do 

O entendimento está parcialmente correto, pois a 

responsabilidade da concessionária será apurada 

caso a caso, mediante procedimento 

administrativo específico, segundo os parâmetros 

estabelecidos no próprio contrato. Vale frisar que 



 

imóvel expropriado, segundo a avaliação inicial 

promovida nos termos da subcláusula 12.1.2, adotando-
se os argumentos necessários para a maior 

economicidade dos gastos relacionados, visando a 

redução do valorglobal das indenizações". É forçoso 

considerar que, ainda que a atuação da concessionária 

leve em consideração o disposto na subcláusula 

12.1.5.1 (referente à realização do depósito judicial 

necessário à imissão na posse), a regra geral da 

subcláusula 12.1.5 certamente impactará a duração dos 

processos judiciais de desapropriação. Dessa forma, 

sobretudo em vista da obrigatoriedade de a 

concessionária impugnar valores e recorrer de decisões 

judiciais, entendemos que a concessionária não pode 
ser penalizada pelo descumprimento de qualquer 

obrigação contratual decorrente da demora na tramitação 

ou conclusão dos processos judiciais de 

desapropriação. Nosso entendimento está correto? Em 

caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

o dever de impugnação e recurso da 

Concessionária na condução dos processos de 

desapropriação não é geral e irrestrito: deverá 

ocorrer tendo como referência o valor de 

avaliação inicial e ser tecnicamente justificado, 

conforme leitura de todos os dispositivos da 

cláusula 12.1.  

18 O item 28.5.1 do edital determina que a adjudicatária 

somente será convocada para assinar o contrato depois 

que o Poder Concedente publicar os Decretos de 

Utilidade Pública das "ÁREAS COMPLEMENTARES", 

nos termos do disposto na cláusula 12 do contrato. No 

entanto, a cláusula 12 do contrato trata das 

desapropriações de forma geral, não fazendo menção 

especifica às "ÁREAS COMPLEMENTARES". 

Entendemos, assim, que a convocação para a 

assinatura do contrato estará condicionada à publicação 

de todos os decretos de utilidade pública necessários 

para à execução do contrato. Nosso entendimento está 

correto? Em caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está correto. 

19 O item 28.5.1 do edital determina que a adjudicatária 

somente será convocada para assinar o contrato depois 

que o Poder Concedente publicar os Decretos de 

Utilidade Pública das "ÁREAS COMPLEMENTARES", 

nos termos do disposto na cláusula 12 do contrato. No 

entanto, verificamos que tanto o edital quanto a minuta 

do contrato são omissos sobre o prazo que o Poder 

Concedente terá para a conclusão de tal obrigação. Uma 

vez que não seria razoável que a adjudicatária 

aguardasse indefinidamente pela convocação do Poder 

Concedente, sobretudo em vista das obrigações  a  ela  

atribuídas  no  item  28.4, entendemos que, caso a 

adjudicatária não seja convocada pelo Poder Concedente 

O entendimento não está correto. O Poder 

Concedente poderá prorrogar o prazo de 

convocação por mais 30 dias nos termos do item 

28.2. 



 

dentro do prazo de 30 (dias) definido no item 28.1, terá o 

direito de se recusar a celebrar o contrato, sem que Ihe 

seja aplicada nenhuma penalidade. Nosso entendimento 

está correto? Em caso de resposta negativa, favor 

esclarecer. 

20 Em vista da omissão do contrato sobre o tema, 

entendemos que a concessionária não será 

responsabilizada, em nenhuma hipótese, por passivos 

ambientais existentes anteriormente à assinatura do 

contrato, nem por passivos ambientais identificados 

após a assinatura do contrato cujo fato  gerador  tenha   

ocorrido anteriormente à assinatura do contrato e a que 

não tenha dado causa. Nosso entendimento está 

correto? Em caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento sobre a cláusula 5.1 não está 

correto. Ver o anexo V do Edital que traz estudo 

ambiental contendo as diretrizes para 

licenciamento ambiental atinente à concessão, o 

qual, aliás, é de expressa responsabilidade da 

Concessionária nos termos da cláusula 13 da 

minuta de contrato e do caderno de encargos 

anexo ao próprio contrato.   

21 Entendemos que a concessionária será imitida na posse 

da "Área Norte do Pátio do Pari" no mesmo dia em que 

for assinado o contrato de concessão.      Diferentes      

obrigações      da concessionária possuem como marco 

inicial do prazo ou (i) a data da imissão na posse, ou (ii) 

a assinatura do contrato; o que pode gerar conflito de 

prazos e dificultar a gestão do contrato tanto para a 

concessionária quanto par o Poder Concedente. Nosso 

entendimento está correto? Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está parcialmente correto, pois 

não há nenhuma dificuldade na contagem dos 

prazos, uma vez que, como a própria solicitante 

entendeu, a imissão na posse da Área Norte do 

Pátio do Pari dar-se-á a partir da assinatura do 

contrato. 

22 Entendemos que os licitantes devem desconsiderar o   

disposto   na   subcláusula 12.1.10, uma vez que todo o 

seu conteúdo já está tratado, de forma mais abrangente, 

na subcláusula 12.1.9. Nosso entendimento está 

correto? Em caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento não está correto. Prevalece a 

forma de compensação prevista na cláusula 

12.1.10, posto que se trata de disposição 

específica e que já antecipa a escolha do Poder 

Concedente. 

23 Na hipótese de extinção do contrato antes do término     

dos processos judiciais de desapropriação, na forma da 

subcláusula 12.1.12, entendemos que os valores 

dispendidos pela concessionária para fins de 

desapropriação integrarão o valor das indenizações 

porventura devidas, e que a concessionária não será   

responsável pelo pagamento dos custos de 

desapropriação após a extinção do contrato. Nossos 

O entendimento está parcialmente correto. Nos 

termos da cláusula 12.1.2 do contrato o Poder 

Concedente sucederá a Concessionária no Pólo 

Ativo das ações de desapropriação e as 

conduzirá até a respectiva conclusão. A 

apuração dos valores devidos para fins de 

indenização ocorrerá de acordo com o 

regramento previsto para a respectiva hipótese 



 

entendimentos estão corretos? Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

de extinção. 

24 Em vista da omissão do contrato sobre o tema, 

entendemos que as partes compartilharão os custos 

decorrentes do cumprimento das medidas mitigadoras 

ambientais porventura exigidas no licenciamento. Nosso 

entendimento está correto?   Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

O entendimento não está correto. Nos termos da 

própria cláusula 13 a Concessionária detém a 

responsabilidade para obtenção de todas as 

licenças e, por conseguinte, é igualmente 

responsável pela realização de quaisquer 

medidas necessárias. Além disso, reportamo-nos 

ao Anexo V do Edital – Estudos Ambientais. 

25 Entendemos que a expressão "tempo razoável",  

prevista na subcláusula 13.3 do contrato,  será  

interpretada da forma mais ampla e benéfica à 

concessionária possível. Em que pese ser essencial que 

a concessionária não possa ser responsabilizada pela  

demora   na  obtenção  de  licenças e autorizações a 

que não tenha dado causa, a utilização da expressão de 

conteúdo abstrato pode  sujeitar  a concessionária  a  

diversos riscos,   uma   vez que   a   preparação   de 

requerimento   "completo   e   com   todos   os 

documentos necessários ao seu processamento", de 

forma a evitar sucessivas análises   pelos   órgãos   da   

Administração Pública, pode, por si só, demandar um 

prazo substancial (ex: a confecção de um EIA/RIMA 

pode      demandar     até      doze      meses). 

Adicionalmente, existem regulamentos para obtenção   

de   licenciamento   ambiental   que preveem prazos de 6 

(seis) a 12 (doze) meses para a análise dos 

requerimentos pelos órgãos ambientais. Nosso 

entendimento está correto? Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

O entendimento não está correto, pois a 

consideração de prazo dependerá do 

cronograma apresentado pela própria 

Concessionária e sua razoabilidade somente 

poderá ser aferida mediante os elementos 

específicos do caso concreto, garantido o direito 

de manifestação da concessionária e observado 

o compartilhamento de riscos determinado no 

contrato. 

26 Entendemos que a concessionária não será 

responsabilizada por atrasos a que não tenha dado     

causa     decorrentes     da     eventual necessidade de 

realocação ou remanejamento de interferências (ex: 

postes, adutoras, redes de fibra ótica, etc) para a 

execução das obras. Nosso entendimento está correto. 

Em caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento não está correto. A execução de 

obras não é tratada na cláusula 13.3. Vale frisar 

que a eventual responsabilidade da 

concessionária será apurada mediante os 

elementos específicos do caso concreto, 

garantido seu direito de manifestação e 

observado o compartilhamento de riscos 

determinado no contrato. Neste sentido, vide 



 

cláusula 32.4 do contrato e, mais 

especificamente a 32.4.1.3, pela qual riscos de 

toda a natureza são assumidos pela 

Concessionária.  

27 Entendemos que a concessionária não será 

responsabilizada por atrasos a que não tenha dado     

causa     decorrentes     da     eventual necessidade  de   

remoção,   realocação   ou remanejamento  de 

obstáculos de  natureza geológica ou de achados 

arqueológicos para a execução das obras. Nosso 

entendimento está correto. Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

O entendimento não está correto. A execução de 

obras não é tratada na cláusula 13.3. Vale frisar 

que a eventual responsabilidade da 

concessionária será apurada mediante os 

elementos específicos do caso concreto, 

garantido seu direito de manifestação e 

observado o compartilhamento de riscos 

determinado no contrato. Neste sentido, vide 

cláusula 32.4 do contrato e, mais 

especificamente a 32.4.1.3, pela qual riscos de 

toda a natureza são assumidos pela 

Concessionária. 

28 Entendemos que, transcorridos os prazos previstos nas 

subcláusula 15.3.2.1.1 e 16.3 do contrato sem     

manifestação do Poder Concedente, o Plano de 

Realocação, e/ou estudos complementares 

apresentados pela concessionária serão         

considerados tacitamente aprovados. Nosso 

entendimento está correto? Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está correto. 

29 Entendemos que os licitantes deverão desconsiderar o   

disposto   na   subcláusula 15.3.4, uma vez que seu 

conteúdo é idêntico ao da subcláusula 15.3.3. Nosso 

entendimento está correto? Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está correto. 

30 Entendemos que, se por qualquer motivo, não for 

operado o reajuste dos preços pagos pelos comerciantes 

durante a fase de realocação, nos termos da subcláusula 

15.2, ou após esse período, na forma  da subcláusula  

31.3,  a concessionária fará jus à recomposição do 

equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato. Nosso 

entendimento está correto? Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está parcialmente correto. O 

direito à reequilíbrio dependerá do motivo que 

impediu a ocorrência do reajuste.  



 

31 Solicitamos esclarecer qual será o parâmetro para o 

reajuste dos preços a serem pagos pelos comerciantes nos 

termos da subcláusula 15.2, uma vez  que  a  minuta  do  

contrato  não apresenta fórmula  paramétrica ou  indica 

a variação   de   índice   econômico   específico, 

ressaltando que tal definição é essencial para o 

planejamento econômico da concessionária e para a 

formulação das propostas das licitantes. 

O parâmetro de reajuste aplicável será aquele 

fixado na cláusula 31.3 da minuta de contrato. 

32 Entendemos que a concessionária não será responsável 

pelo pagamento de quaisquer indenizações pleiteadas 

pelos cadastrados na Lista de Comerciantes em  

decorrência  de eventual perda de receita/variação de 

demanda relacionada   à   realocação   para   os   boxes 

provisórios e/ou para o Centro Popular de Compras. 

Adicionalmente, entendemos que, caso a concessionária 

venha a ser forçada a arcar com tais indenizações, fará   

jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato. Nossos entendimentos estão corretos? Em 

caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está parcialmente correto. Em 

princípio o contrato não estabelece essa 

responsabilidade mas o dever de indenização 

pode decorrer de outros motivos, como 

condenação judicial, quando então não será 

possível a recomposição conforme cláusula 32.4 

e, dentre eles, consta a 32.4.1.11, que abrange 

os custos decorrentes de condenações judiciais. 

Portanto, a avaliação dependerá do caso 

concreto. 

33 Entendemos que a subcláusula 16.7 do contrato não se  

aplica nas hipóteses de ausência de manifestação do     

Poder Concedente, na forma da subcláusula 16.7.1. 

Nosso entendimento está correto? Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

O entendimento não está correto, pois a 

concessionária sempre será responsável pelas 

suas responsabilidades inerentes à execução 

das obras, independentemente da forma que se 

deu a aprovação do Poder Concedente para 

alterações no projeto executivo ou no 

cronograma físico-financeiro. 

34 Entendemos que, caso o Poder Concedente, 

devidamente convocado pela concessionária para a 

realização de vistoria de aceitação das obras, deixe de 

comparecer no local e data definidos pela 

concessionária, as obras serão consideradas tacitamente 

aceitas, sem prejuízo do disposto na  parte final da  

subcláusula 17.1.2. Nosso entendimento está correto? 

Em caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está correto. 

35 Solicitamos esclarecer qual é o valor anual máximo que 

deve ser considerado pela concessionária para      

remuneração do verificador independente, na forma da 

O entendimento não está correto uma vez que o 

pagamento do verificador independente é uma 

obrigação que cabe à concessionária e não 



 

subcláusula 24.1.2. Alternativamente, entendemos que, 

não sendo fixado valor no contrato, a concessionária  

fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro  pelos  dispêndios relacionados à contratação 

do verificador. Nosso entendimento está correto? Em 

caso de resposta negativa, favor esclarecer.     

configura nenhuma das hipóteses previstas para 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato. 

36 Entendemos que os licitantes devem desconsiderar o 

trecho "a critério do Poder Concedente" na subcláusula 

27.2, bem como a subcláusula 27.5 da minuta do 

contrato, uma vez que as limitações nelas contidas 

implicam ingerência indevida no desenvolvimento das 

atividades da concessionária, comprometendo a     sua     

eficiência e podendo elevar desnecessariamente os 

custos com a execução do objeto do contrato. Em 

especial com relação à subcláusula 27.5, não há 

respaldo legal ou lógico para a vedação à celebração de 

contratos com controladores, controladas ou coligadas, 

ainda mais sem a definição de quaisquer parâmetros 

para embasar a atuação do Poder Concedente. Nosso 

entendimento está correto? Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

O entendimento não está correto. Os itens em 

questão serão mantidos em todos os seus 

termos, pois se trata de exercício do poder de 

fiscalização sobre o contrato para evitar abusos e 

quaisquer desvios da real finalidade da execução 

do contrato. Vale ressaltar que eventuais vetos 

do Poder Concedente deverão ser motivados.  

37 Entendemos que a obrigação contida na subcláusula 

27.4 da minuta do contrato é aplicável somente aos 

pagamentos relativos aos empregados da própria 

concessionária, não se estendendo aos terceiros 

contratados, uma vez que a concessionária não dispõe 

de autoridade legal para fiscalizar o cumprimento das 

obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus 

contratados. Nosso entendimento está correto? Em caso 

de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento não está correto. Trata-se de 

condição que pode ser negociada com os 

contratados e é de aplicação comum no 

mercado. O item em questão será mantido em 

todos os seus termos.  

38 Entendemos que, superada a fase de realocação 

prevista na cláusula 15, ou seja, após a transferência 

dos cadastrados na Lista de Comerciantes para os 

boxes no Centro Popular de Compras, a concessionária 

cobrará pela utilização dos boxes o valor definido na 

subcláusula 31.1 da minuta do contrato, não mais se 

aplicando o disposto na subcláusula 15.2. Nosso 

entendimento está correto? Em caso de resposta 

O entendimento está correto. 



 

negativa, favor esclarecer. 

39 Entendemos, ainda, que superada a fase de realocação, 

os cadastrados na Lista de Comerciantes gozarão do 

mesmo tratamento jurídico aplicável a qualquer terceiro   

que celebrar contrato com a concessionária para a 

utilização dos boxes. Nosso entendimento está correto? 

Em caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está parcialmente correto. 

Embora relação jurídica entre a Concessionária e 

os locatários dos boxes será de direito privado, 

independentemente se este participou do período 

de transição ou não, há que se observar as 

disposições do contrato de concessão, 

especialmente aquelas constantes da cláusula 

19, mais especificamente a preferência prevista 

na cláusula 19.3.5 da minuta do contrato. 

40 Sem prejuízo da omissão do contrato sobre o tema, 

entendemos que, caso o Poder Concedente: (i) 

determine a redução do preço cobrado dos 

comerciantes, seja na fase de realocação, seja após a 

realocação definitiva para o Centro Popular de Compras, 

ou (ii) institua isenções de pagamento dos preços; a 

concessionária fará jus à recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. Nosso entendimento 

está correto? Em caso de resposta negativa, favor 

esclarecer. 

O entendimento está parcialmente correto, pois 

não há omissão do contrato: as hipóteses de 

recomposição do contrato são aquelas previstas 

na cláusula 32.3, as quais abrangem justamente 

a hipótese descrita na questão formulada. 

41 Entendemos que, configurado descumprimento das 

obrigações do Poder Concedente que possam ser  

remediadas  de modo a não comprometer em definitivo a 

possibilidade de execução do contrato, a concessionária 

fará jus à   recomposição   do   equilíbrio   econômico-

financeiro   do   contrato,   uma   vez   que   o 

descumprimento, ainda que temporário, das obrigações 

do Poder Concedente, ainda que de possível remediação, 

pode impactar prejuízos à concessão e à 

concessionária. Nosso entendimento está correto? Em 

caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está parcialmente correto. As 

hipóteses para recomposição do contrato são 

aquelas previstas na cláusula 32.3, logo, caberá 

à concessionária que a referida hipótese é 

albergada por alguma das hipóteses ali previstas. 

42 Entendemos que as partes compartilharão os custos 

decorrentes da eventual necessidade de realocação       

ou       remanejamento de interferências (ex: postes, 

adutoras, redes de fibra ótica, etc) para a execução das 

obras. Nosso entendimento está correto. Em caso de 

resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento não está correto, pois como já 

visto em resposta anterior a referida hipótese de 

remanejamento trata de risco atribuído à 

concessionária.  



 

43 Entendemos que as partes compartilharão os custos 

decorrentes da eventual necessidade remoção, 

realocação ou remanejamento de obstáculos de 

natureza geológica ou de achados arqueológicos para a 

execução das obras. Nosso entendimento está correto. 

Em caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento não está correto, pois como já 

visto em resposta anterior a referida hipótese de 

remanejamento trata de risco atribuído à 

concessionária. 

44 Entendemos que as partes farão jus à recomposição     

do equilíbrio econômico-financeiro em caso de 

modificação unilateral do contrato,   independentemente   

do vulto do impacto decorrente da modificação. 0 direito 

à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato é constitucional, e não pode ser limitado aos 

casos que resultem em "alteração substancial" dos 

custos ou da receita. Nosso entendimento está correto? 

Em caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está correto.  

45 Entendemos que a hipótese de recomposição de 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato contida na 

subcláusula 32.3, 'e', será aplicada a todo o Circuito de 

Compras e não apenas ao Estacionamento e Terminal 

de ônibus, uma vez que os eventos nela descritos 

podem ter impacto sobre todos os elementos e 

equipamentos da concessão. Nosso entendimento está 

correto? Em caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está correto, desde que 

comprovado o impacto sobre o restante do 

Circuito das Compras. 

46 Entendemos que onde se lê "alínea 'f [da] subcláusula 

32.3" nas subcláusulas 32.3.1 e 32.4.1.2 da minuta do 

contrato, deve ser lido "alínea 'e'". Nosso entendimento 

está correto? Em caso de resposta negativa, favor 

esclarecer. 

O entendimento está correto. 

47 Entendemos que os licitantes devem desconsiderar   a   

subcláusula 32.4.1.3 do contrato. A redação da    

subcláusula é extremamente ampla,  abstrata e 

imprecisa, resultando numa alocação de riscos ineficiente 

no contrato, sujeitando a concessionária a riscos de 

forma desproporcional e desarrazoada. Nosso 

entendimento está correto? Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

O entendimento não está correto: o item será 

mantido em todos os seus termos. Vale lembrar 

que hipóteses de recomposição são aquelas 

previstas no item 32.3, cabendo à 

concessionária, no procedimento administrativo 

pertinente, descaracterizar a incidência do item 

em comento e apresentar a motivação para o 

enquadramento na hipótese permitida para 

recomposição. 



 

48 Entendemos que os licitantes devem desconsiderar a 

subcláusula 33.9.2 da minuta do contrato. Caso o   

Poder Concedente determine a realização de novos 

investimentos ou   serviços,   a   concessionária  fará  jus   

à recomposição   do   equilíbrio   observado   o impacto 

que a determinação causar do fluxo de caixa,   conforme   

devidamente  demonstrado mediante  estudos  e  

laudos. Não é lícito, portanto, que o Poder Concedente 

promova alterações     unilaterais     no     contrato     e, 

previamente, fixe um valor limite de custos e serviços a 

serem considerados para fins da recomposição, sob 

pena de se negar o direito constitucional da 

concessionária à manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato. Nosso entendimento está correto? 

Em caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento não está correto, pois o item em 

questão apenas antecipa um parâmetro de 

avaliação para o pleito de recomposição, 

baseado em condições de mercado. 

49 Solicitamos esclarecer qual é a base legal para a      

mensuração     de     desempenho     da concessionária,   

considerando:   (i)   que   tal mecanismo  é  previsto  na  

Lei   Federal   n° 11.079/04, que regula as parcerias 

público-privadas,   não   sendo   aplicável   ao   caso 

concreto, e (ii) a concessionária não presta um serviço 

público, haja vista que se trata da concessão de obra 

pública. 

Não procede a argumentação da solicitante: 

parâmetros de desempenho não são exclusivos 

da lei 11.079/04, vide o inciso III do art. 23 da Lei 

8.987/95, o qual estabelece como cláusula 

essencial do contrato de concessão a 

pertinente “aos critérios, indicadores, fórmulas e 

parâmetros definidores da qualidade do serviço” 

ou ainda a do inciso VII do mesmo artigo, 

pertinente à “forma de fiscalização das 

instalações, dos equipamentos, dos métodos e 

práticas de execução do serviço, bem como a 

indicação dos órgãos competentes para exercê-

la”. 

50 Entendemos que os licitantes devem desconsiderar a  

subcláusula 36.2, 'h', da minuta do contrato, uma vez que 

a aplicação de pena de multa em decorrência da 

aplicação da sanção de caducidade da concessão 

configura bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico. Nosso entendimento está correto? Em caso de 

resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento não está correto, pois não há bis 

in idem na hipótese uma vez que se tratam de 

hipóteses de natureza diversa: a caducidade tem 

natureza sancionatória enquanto a execução da 

garantia tem por finalidade justamente garantir o 

adimplemento das obrigações da parte 

inadimplente nas hipóteses previamente 

estabelecidas. Na hipótese, a execução da 

Garantia em razão da Caducidade contribuirá 

para manter o Poder Concedente indene em 



 

relação às consequências da extinção 

antecipada do contrato. 

51 Em que pese a omissão da cláusula 37 da minuta do 

contrato, entendemos que, em estrita obediência ao §1° 

do art. 33 da Lei Federal n° 8.987/95,    "se    ficar   

comprovado    que    a intervenção não observou os 

pressupostos legais e regulamentares será declarada 

sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente 

devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à 

indenização". Nosso entendimento está correto? Em caso 

de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está parcialmente correto: não 

há omissão, mas o dispositivo legal seria 

aplicável na hipótese descrita.  

52 Entendemos que o disposto na subcláusula 38.8 da 

minuta do contrato aplica-se somente às intervenções e 

substituições realizadas em observância ao disposto na 

subcláusula 34.11, e que eventos que não se enquadrem 

nessa obrigação ensejarão o direito à recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nosso 

entendimento está correto? Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

O entendimento não está correto. São situações 

distintas e as hipóteses de recomposição são 

aquelas previstas na cláusula 32.3. A obrigação 

contida na cláusula 34.11 é um parâmetro de 

qualidade para os bens no momento da reversão 

e a cláusula 38.8 dispõe sobre critérios para a 

não-indenização de bens reversíveis. 

53 Entendemos, com base no disposto na subcláusula 39.2 

que, caso a concessionária realize investimentos em 

bens reversíveis não previstos em contrato, por 

determinação do Poder Concedente,  fará jus à  

indenização correspondente aos investimentos em bens 

reversíveis ainda não amortizados e depreciados.     

Nosso entendimento está correto? Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está parcialmente correto. A 

cláusula 39.2 dispõe que não haverá indenização 

a bens reversíveis pelo decurso normal e regular 

do contrato e apenas ressalva a questão da 

indenização de bens reversíveis eventualmente 

objeto de recomposição. Logo, se a hipótese 

descrita for reconhecida no âmbito do respectivo 

procedimento para recomposição, os respectivos 

investimentos serão indenizados nos termos ali 

postos. 

54 Sem prejuízo do disposto na subcláusula 40.2, 

entendemos que, na hipótese de encampação, a 

indenização devida à Concessionária levará em 

consideração os danos emergentes e os lucros 

cessantes. Nosso entendimento está correto? Em caso 

de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está parcialmente correto. A 

indenização por ocasião da encampação será 

apurada em processo específico e considerará 

os parâmetros definidos no contrato ao longo da 

cláusula 40, a qual nada menciona sobre lucros 

cessantes. 

55 Solicitamos seja enumerados, de forma taxativa, os    Não é possível realizar o solicitado em sede de 



 

valores que podem ser considerados créditos do Poder 

Concedente, para fins da aplicação da subcláusula 

41.4.2, 'd'. 

esclarecimentos ao edital, porquanto os créditos 

em comento serão apurados somente após o 

processo administrativo pertinente, submetido ao 

crivo do contraditório e dependente do quanto 

ocorrido ao longo da execução do contrato. 

56 Entendemos que a garantia de execução do contrato 

somente poderá ser executada na forma da subcláusula 

41.7 caso seja aplicada à concessionária alguma 

penalidade pecuniária não quitada pela concessionária, 

ressalvada a ilegalidade da aplicação de pena de multa 

e caducidade por um mesmo evento, sob pena de   

configuração   de   bis   in   idem.   Nosso entendimento   

está   correto?   Em   caso   de resposta negativa, favor 

esclarecer. 

O entendimento não está correto: não há bis in 

idem e a execução da garantia é uma das 

consequências da declaração de caducidade, 

não possuindo a mesma natureza, conforme já 

explanado na resposta ao item 50. 

57 Entendemos que  a  execução  do  contrato poderá ser 

paralisada imediatamente após o transito em julgado da 

decisão que decretar a rescisão do contrato, uma vez 

que, após essa data, o contrato estará rescindido.   

Nosso entendimento está correto? Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está correto, ressalvada a 

eventual aplicação da cláusula 42.3 do contrato. 

58 Entendemos que a concessionária poderá demandar    

judicialmente a indenização porventura devida pelo 

Poder Concedente, na hipótese de anulação da licitação, 

imediatamente após a realização dos cálculos 

necessários, não estando o pagamento condicionado à 

realização de nova licitação, sob pena da instauração de 

grave insegurança jurídica para a concessionária. Nosso 

entendimento está correto? Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está correto. 

59 Sem prejuízo do disposto na subcláusula 45.11, 

entendemos que, ou (i) a decisão da comissão técnica 

será vinculante para ambas as Partes, em qualquer 

hipótese, ou (ii) a decisão da comissão técnica somente 

será adotada por comum acordo entre as partes. A 

previsão de que a decisão da comissão técnica somente    

será    vinculante    se    o    Poder Concedente com ela 

anuir joga por terra toda a lógica  da  previsão  de  um  

O critério é aquele já previsto no item 45.11: a 

decisão vinculará as Partes, salvo manifestação 

contrária do Poder Concedente. 



 

mecanismo  de mediação, de forma que os conflitos e 

dúvidas que   venham   a   surgir   serão   submetidos 

diretamente à arbitragem. Solicitamos esclarecer qual 

será o critério adotado. 

60 Entendemos que a concessionária só está obrigada a 

executar serviços e fornecer itens e materiais   

especificamente mencionados no contrato, sob risco de 

ser instaurado grave insegurança jurídica. Caso  

Contrário seria possível que o Poder Concedente 

exigisse o cumprimento   de  obrigações  não  previstas 

sujeitando a concessionária à aplicação de penalidades     

e negando-lhe o direito constitucional ao equilíbrio 

econômico-financeiro. Nosso entendimento está correto? 

Em caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está parcialmente correto, ainda 

que não seja possível listar exaustivamente tudo 

o que será necessário à execução do contrato 

diante das próprias características que assume 

uma concessão de obra pública, a prestação e 

fornecimento sempre devem guardar relação 

com o objeto previamente definido. 

61 Entendemos que a concessionária só   é responsável   

pela   adequação,   estabilidade, métodos executivos e 

segurança das frentes de serviço que estejam 

expressamente constantes como de sua responsabilidade 

no contrato de concessão. Nosso entendimento está 

correto? Em caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está correto, considerando 

sempre a totalidade do objeto da concessão. 

62 Entendemos  que o dispositivo 8.h  não  se confunde 

com a possibilidade de exploração de publicidade pela 

concessionária prevista na subcláusula 20.4.1 do 

contrato de concessão. Nosso entendimento está 

correto? Em caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está correto. 

63 0  item   1   do Anexo  II  - Mensuração de Desempenho 

prevê que o desempenho da concessionária resultará na 

"aplicação de fator de compensação sobre a 

remuneração do concessionário". Todavia, tanto a 

minuta de contrato quanto o Anexo II não clarificam de 

que forma o Fator de Compensação impactará a  

concessionária,   uma  vez  a   modelagem jurídica 

adotada para o projeto é a concessão de obra pública, 

em que a remuneração da concessionária advém da 

cobrança direta de valores dos  usuários,  e não uma 

parceria público-privada, em que a remuneração da 

concessionária     decorre     de pagamento efetuado 

Como já respondido no item 49, não há qualquer 

vedação à utilização de um sistema de 

mensuração de desempenho numa concessão 

de obra pública. A aplicação do fator de 

compensação é detalhada no item 5 do anexo II 

do Contrato, o qual prevê o pagamento de 

valores pela Concessionária ao Poder 

Concedente nos termos especificados no próprio 

Anexo II do Contrato. 



 

pelo poder público, passível de sofrer abatimentos. 

Solicitamos, portanto, esclarecer, de forma detalhada, a 

forma de incidência do Fator de Compensação. 

64 0 item 3.2 do Anexo II - Mensuração de Desempenho 

menciona que a "definição dos quesitos que balizarão a 

atribuição das notas (...) deve constar do check list a ser 

elaborado pelo verificador independente, o qual deverá 

ser previamente aprovado pelo Poder Concedente" É 

imperativo que os quesitos que nortearão a mensuração 

do desempenho da concessionária já estejam definidos 

desde a abertura da  licitação,   de  modo  a  conferir 

segurança jurídica aos licitantes. Solicitamos esclarecer, 

portanto, quais serão esses quesitos. 

Como especificado pela leitura na íntegra do item 

3.2 do anexo II do Contrato, os quesitos serão 

elaborados a partir do modelo existente no 

próprio anexo, a fim de definir o parâmetro para 

pontuação que se encaixará dentro do intervalo 

já previamente definido (de 1 a 4) das notas, logo 

não há qualquer prejuízo à segurança jurídica. 

65 Solicitamos seja revista a redação do item 5 do Anexo II - 

Mensuração de Desempenho, uma vez que as siglas 

NIQ, NID e NIO utilizadas na fórmula do cálculo do "Fator 

de Compensação de cada Equipamento ou Serviço" não 

são utilizada em nenhum outro momento do anexo, 

dificultando a interpretação do mecanismo de 

mensuração de desempenho. 

Todas as siglas em questão tem o seu 

significado detalhado logo abaixo da fórmula de 

metodologia no próprio item 5. 

66 Solicitamos confirmar qual é o  percentual máximo a que 

pode chegar a "Ponderação dos Indicadores (Pl)", 

prevista no item 5 do Anexo II  -  Mensuração   de    

Desempenho, em decorrência do acréscimo de 20% 

(vinte por cento) aplicável em caso de desempenho 

insatisfatório da concessionária. 

 

O percentual máximo de acréscimo da 

Ponderação do Indicador que apresentar 

desempenho insatisfatório é de 20%. Conforme 

descrito no item 5 do Anexo II, sempre que um 

indicador representar valor igual ou inferior ao 

aferido na medição do ano anterior, a 

Ponderação do Indicador será acrescida em 20% 

para aquele indicador específico, valor este que 

não é cumulativo em caso de descumprimento 

em mais de um ano seguido,  

67 Entendemos que a concessionária não será penalizada,    

em nenhuma hipótese, em decorrência da demora do 

verificador independente ou do Poder Concedente na 

emissão dos documentos    ou    relatórios necessários à 

mensuração de desempenho da concessionária. Nosso 

entendimento está correto? Em caso de resposta 

negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está correto, ressalvado apenas 

o fato de que a demora não tenha ocorrido em 

razão de ação ou omissão da própria 

Concessionária. 



 

68 As subcláusulas 24.1.2 e 24.4.1 da minuta do contrato      

indicam que o verificador independente será contratado   

pelo Poder Concedente e a sua remuneração estará a 

cargo da concessionária. No entanto, o item 6 do Anexo 

II - Mensuração de Desempenho indica que caberá ao 

concessionário contratar o verificador independente, 

versando, ainda, sobre os prazos a serem cumpridos 

para a sua contratação.  Ante  à  contradição  verificada, 

entendemos que o verificador independente será 

selecionado, contratado e remunerado pela 

concessionária, mediante aprovação do Poder 

Concedente. Nosso entendimento está correto? Em 

caso de resposta negativa, favor esclarecer.  

Independentemente da resposta anterior, identificamos 

que o mesmo item 6 prevê que o Poder Concedente terá 

um prazo de 15 dias contados da sua entrega para 

aprovar as propostas dos prestadores de serviço 

(incluído o verificador independente). Entendemos que, 

em caso de atrasos na contratação do verificador 

independente ou qualquer dos prestadores de serviço 

indicados no Anexo em decorrência do descumprimento, 

pelo Poder Concedente, do prazo assinalado, não será 

aferido Fator de Compensação para o período 

correspondente. Nosso entendimento está correto? Em 

caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

O entendimento está parcialmente correto, pois 

há realmente contradição entre o disposto no 

contrato e o anexo. No entanto deve prevalecer o 

quanto disposto no contrato, pois a 

responsabilidade pela contratação é do Poder 

Concedente, somente o pagamento do mesmo 

cabe à concessionária. O encargo da fiscalização 

cabe ao Poder Concedente e se esta não ocorrer 

por sua própria ação ou omissão a 

concessionária não poderá sofrer as 

consequências do fato.  

69 A análise do "Contrato de Cessão sob o Regime de 

Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel em 

Condições Especiais", integrante do Anexo III do 

Contrato, revelou que o prazo de vigência do referido 

instrumento é de 35 (trinta e cinco) anos, prorrogáveis 

por igual período. No entanto, o contrato foi celebrado 

em 05 de julho de 2012, razão pela qual o prazo se 

encerrará em 04 de julho de 2047. Considerando que o 

Contrato de Concessão de Obra Pública também terá 

prazo de vigência de 35 (trinta e cinco) anos e será 

celebrado, na melhor das hipóteses, em outubro de 2015, 

sua vigência se encerrará em outubro de 2050, ou seja, 

mais de 3 (três) anos após o decurso do prazo do 

Contrato de Cessão do imóvel. Ante todo o exposto, 

O entendimento não está correto. Não será 

necessário o termo aditivo mencionado na 

hipótese, pois o prazo de 35 anos da CDRU 

apenas terá início com a concessão, que 

representa o uso específico em prol do qual a a 

própria CDRU foi celebrada, conforme suas 

cláusulas 2ª e 3ª. Vale frisar que é o mesmo 

entendimento da SPU, manifestado 

expressamente mediante ofícios encaminhados à 

Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e 

Empreendedorismo. 

Quanto à hipótese de retomada antecipada pela 

União o entendimento não está correto, pois a 

consequência da retomada dependerá do motivo 



 

entendemos que o Poder Concedente celebrará termo 

aditivo ao "Contrato de Cessão sob o Regime de 

Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel em 

Condições Especiais" de forma a tornar seu prazo 

coincidente com o do contrato objeto da presente 

licitação. Nosso entendimento está correto? Em caso de 

resposta negativa, favor esclarecer. Alternativamente, 

entendemos que em caso de extinção antecipada do 

contrato em decorrência da retomada do imóvel pela 

União, a concessionária fará jus a ampla indenização, 

obedecidas as regras para cálculo de indenização em 

caso de encampação. Nosso entendimento está correto? 

Em caso de resposta negativa, favor esclarecer. 

que a ensejou, não sendo possível arbitrar que 

em qualquer caso existirá o dever de indenização 

à concessionária. 

 


