
 
 

   
 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N° xxxxx 

 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS DAS VIAS E 

LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E DE ORGANIZAÇÃO DE 

LEILÕES PÚBLICOS DOS VEÍCULOS NÃO RETIRADOS PELOS PROPRIETÁRIOS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

ANEXO V – MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA 
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CAPÍTULO I - MECANISMO DE PAGAMENTO DE OUTORGA 

1.1. A CONCESSIONÁRIA se obriga a pagar ao PODER CONCEDENTE, mediante 

depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento (FMD), a OUTORGA FIXA e a 

OUTORGA VARIÁVEL, conforme os valores, percentuais e condições indicados abaixo: 

a) O pagamento da totalidade da OUTORGA FIXA deverá ser realizado previamente 

à assinatura do CONTRATO, sendo esse pagamento uma pré-condição para a assinatura 

do CONTRATO; e 

b) As parcelas da OUTORGA VARIÁVEL serão pagas anualmente a partir da DATA DA 

ORDEM DE INÍCIO, momento no qual deverão ser apresentados os demonstrativos 

contábeis mensais, sem prejuízo às exigências previstas na CLÁUSULA 19ª do 

CONTRATO. 

1.2. A base de cobrança será o resultado auferido nos doze meses anteriores, a partir 

do 13º (décimo terceiro) mês, ou o valor de referência proporcional aos meses 

transcorridos, nos primeiros 12 (doze) meses da DATA DA ORDEM DE INÍCIO. 

1.3. A OUTORGA FIXA corresponde ao montante a ser pago previamente à assinatura 

do CONTRATO, nos termos do EDITAL, decorrente da oferta realizada na licitação do 

OBJETO da CONCESSÃO, cujo valor de referência mínimo é de R$ 118.000.000,00 (cento 

e dezoito milhões de reais) para cada LOTE. 

1.4. A OUTORGA VARIÁVEL corresponderá ao montante anual em R$ (reais) 

resultante da aplicação de alíquota indicada na Tabela 19 do ANEXO IV – SISTEMA DE 

MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, item 1.5.2,  sobre a totalidade da Receita Bruta1 da 

CONCESSIONÁRIA e cujo cálculo será feito pela CONCESSIONÁRIA. 

1.5. As informações abaixo deverão ser consideradas para o pagamento da OUTORGA 

VARIÁVEL:  

a) O cálculo da OUTORGA VARIÁVEL será feito pela CONCESSIONÁRIA, com base nos 

levantamentos do sistema de informação; 

                                                 
 



 
 

  

b) O cálculo da OUTORGA VARIÁVEL será feito pela CONCESSIONÁRIA, que deverá 

apresentar respectiva memória de cálculo ao PODER CONCEDENTE quando solicitada 

nas mesmas condições; 

c) O PODER CONCEDENTE poderá discordar dos valores indicados ou pagos pela 

CONCESSIONÁRIA e solicitar sua correção e complementação, garantido à 

CONCESSIONÁRIA o direito ao contraditório e à ampla defesa; 

d) Para a auditoria dos valores, o PODER CONCEDENTE contará com empresa 

especializada de auditoria independente com reputação ilibada a ser indicada, 

contratada e remunerada pela CONCESSIONÁRIA, cabendo ao PODER CONCEDENTE o 

direito de veto na indicação realizada pela CONCESSIONÁRIA, nos termos da CLÁUSULA 

19ª do CONTRATO; 

e) Ao final do processo administrativo para averiguação dos fatos, a 

complementação de pagamentos poderá se dar por meio da execução de garantia, ou 

por cobrança específica; e 

f) Na hipótese de ser constatada fraude no pagamento das contribuições 

decorrentes de quaisquer operações que visem a reduzir artificialmente a sua base de 

cálculo, o PODER CONCEDENTE poderá utilizar, a seu critério, o auxílio de auditoria 

contratada para apurar os valores efetivamente arrecadados, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades cabíveis. 

1.6. Caso a CONCESSIONÁRIA não pague a OUTORGA VARIÁVEL na data de 

vencimento, incorrerá em multa moratória de 2% (dois por cento) do valor devido, 

acrescido de juros moratórios equivalentes à Taxa Especial de Liquidação e Custódia 

(SELIC), podendo o PODER CONCEDENTE executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO, nas condições previstas no CONTRATO. 


