
CONTRATO N° 62112019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 45.74112019 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2019 

CONTRA TO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE 
URBANA E A EMPRESA CARIBUS 
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTA. 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, presentes de um 
lado o Município de Cuiabá, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob o n° 
03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro- Praça Alencastro, n° 158, Centro, na cidade 
de Cuiabá/MT, representada neste ato pela SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE 
URBANA e então Secretário, Senhor ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO, portador da 
Carteira de Identidade RG n° 0337976-0 SJ/MT e do CPF n°. 283.930.901-72, doravante 
denominado CONCEDENTE, e de outro lado a empresa CARIBUS TRANSPORTES E 
SERVIÇOS LTDA. inscrita no CNPJ/MF n° 11.649.350/0001-08, com sede na Av. Doutor 
Meirelles, 4.244, bairro, São João Del Rey, CEP: 78.088-010- CUIABÁ/MT- fone: 65 3665-
5000 , representada neste ato por seus Representantes Legais, Sr. SÉRGIO IGLESIAS 
BORGES, portador da Carteira de Identidade n.0 RG: 069393049 DICRJ , CPFIMF n.0 

809.424.317-15 e Sra. CARMEN RAMONA ARGUELHO CENTURJON portadora da 
Carteira de Identidade n.0 RG: 850565 SSP/MT e CPF/MF n.0 351.329.981-68 , doravante 
denominada CONCESSIONÁRIA, ambas devidamente representadas pelos signatários, 
celebram o presente CONTRA TO DE CONCESSÃO, nos termos do disposto nas Leis Federais 
n°s 8666/93 e 8987/95 e Lei Municipal no 4.094, de 01 /10/01 , bem como no Edital de 
Concorrência 05/2019 e nas demais normas aplicáveis à espécie, mediante as cláusulas e 
condições a seguir expostas. 

CAPÍTULO I - DO OBJETO 

Cláusula 13
• O PRESENTE CONTRATO DE CONCESSÃO TEM POR OBJETO A 

CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL 
DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DA CIDADE DE CUIABÁ, POR 
CONTA E RISCO DA CONCESSIONÁRIA, NO LOTE 03 CONFORME ESTABELECE 
ESTE INSTRUMENTO, O EDITAL DA CONCORRÊNCIA 05 /2019 E AS NORMAS E 
PROCEDIMENTOS EDITADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ. 

Parágrafo I 0 . O serviço objeto deste Contrato constitui serviço público essencial, 
permanentemente à disposição do usuário, devendo ser prestado sem solução de 

continuidade e com observância das condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modici1.ade as ~ar/i}: 
nos termos da lei e do regulamento. • (}(~ 
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Parágrafo 2°. Constitui ainda, objeto do contrato, a execução das seguintes atividades: 

I. Implantação de Sistema de Monitoramento e Controle Operacional do Serviço 
Público de Transporte Coletivo de Cuiabá (SCO), bem como a sua operação durante o prazo da 
Concessão; 

II. Implantação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) destinado à 
comercialização de passagens e ao controle do uso do serviço de transporte coletivo, bem como 
a sua operação durante o prazo da Concessão; 

III. Implantação de Sistema de Monitoramento de Imagens (SMI) visando a 
identificação de fraudes no pagamento de passagens, evasões de qualquer tipo, bem como para 
registro de eventos que atentem à segurança dos usuários e operadores. 

IV. Administração, operação, limpeza e conservação de terminais de ônibus e estações 
que forem delegados. 

V. Prestação do serviço especial de transporte de pessoas com restrições severas de 
mobilidade (Serviço Buscar). 
VI. Administração e comercialização dos créditos eletrônicos de passagens 
utilizados no Sistema de Bilhetagem Eletrônica em associação com as demais 
CONCESSIONÁRIAS. 

Cláusula 23
• As viagens de transporte coletivo determinadas para serem executadas pela 

CONCESSIONÁRIA serão organizadas pela CONCEDENTE na forma linhas, cuJas 
especificações serão expressas através de Ordens de Serviço de Operação - OSO. 

Parágrafo único. A relação das linhas a serem operadas a partir do início da operação dos 
serviços, nos termos do Projeto Básico integrante do Edital da Concorrência serão definidos 
na Ordem de Serviço Inicial. 

Cláusula 33
• Ao longo do prazo da concessão, as especificações operacionais do serviço de 

transporte coletivo (itinerário, frequência, horários e frota das linhas) serão adequadas às 
necessidades de melhor atendimento da população, do desenvolvimento urbano, da racionalidade 
e economia dos serviços, sempre de acordo com a orientação do Município de Cuiabá. 

Parágrafo I 0 • Ocorrendo à implantação das linhas do Sistema de Veículo Leve sobre Trilhos 
- VLT, ou qualquer outro moda!, pelo Governo do Estado de Mato Grosso, o Município fará 
as adequações nos serviços que são objeto da concessão em conformidade com os convênios 
a serem estabelecidos entre os entes públicos. 

Parágrafo 2°. Na situação de implantação do Sistema VL T, os serviços concedidos na forma deste 
edital , terão direito à indenização, na forma como estabelecido na legislação e no contrato de 
concessão, sobre os investimentos realizados em frota, instalações e sistemas tecnológicos que 
venham a ser desmobilizados por decorrência da implantação da rede integrada, não sendo devidas 
indenizações a título de lucros cessantes. 

SECRET.:.Q·~ 

DE GESTÃO I 
~"'~'""· ·ss . c.-·~ ~-
cp 1ôOOP'.óC...'I»MT 
r~~~~- !6Sl3645-602.t /6n6 'l'fi'M'.ruJbll"'tg:ND" 

2 



Parágrafo 3°. No interesse do Município de Cuiabá, do Estado de Mato Grosso e das 
CONCESSIONÁRIAS, o objeto desse Contrato poderá incorporar a operação dos serviços do 
Sistema VLT, nas condições a serem estabelecidas nos devidos atos institucionais e instrumentos 
jurídicos firmados entre os entes públicos, de acordo com a legislação aplicável. 

Parágrafo 4° Na ocorrência desta situação, a indenização mencionada no parágrafo 2° deverá 
ser avaliada, inclusive podendo ser eliminada. 

Cláusula 4a. A CONCESSIONÁRIA poderá, como forma de ampliar o uso do transporte 
coletivo e atender necessidades sazonais de demanda, ao longo do prazo da concessão, 
implantar serviços de transporte coletivo especiais ou complementares, regulares ou 
temporários, com tarifas públicas diferenciadas ou não, incluindo aqueles no regime de "serviço 
por demanda" com o uso de aplicativos, com veículos de transporte coletivo, mediante 
autorização e regulação da CONCEDENTE, os quais também passarão a fazer parte do objeto 
da presente concessão. 

Cláusula sa. A CONCESSIONÁRIA, em conjunto com as demais CONCESSIONÁRIAS, nos 
termos do Acordo Operacional, conforme Capítulo XVI deverá organizar e prestar um serviço de 
transporte coletivo especial para o atendimento de residentes em áreas rurais, a ser especificado 
de acordo com as necessidades específicas e diferenciado da população residente nestas regiões 
e se for o caso, com tarifa diferenciada. 

Parágrafo 1°. O estudo de constituição deste serviço especial deverá ser apresentado pelo 
conjunto das CONCESSIONÁRIAS em um prazo máximo de 6 (seis) meses a partir da assinatura 
do CONTRA TO DE CONCESSÃO, no qual deverão ser calculados os custos para a 
remuneração do serviço em questão pela CONCEDENTE. 

Parágrafo 2°. No desenvolvimento dos estudos deverá ser garantida a coleta de informações das 
necessidades de transporte coletivo junto à população residente, por meio de pesquisas e ou 
reuniões comunitárias. 

Parágrafo 3°. O prazo máximo para a implantação e disponibilização à população do Serviço 
Especial de Transporte Coletivo da Área Rural é de 12 (doze) meses. 

Cláusula 6a. Integra o objeto de atuação do lote a operação de serviços estruturados de 
transporte coletivo em corredores exclusivos, BRTs ou outra solução semelhante, que venha a ser 
implantada durante o prazo da concessão. 

Cláusula 7a. A CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de 
atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido mediante prévia 
autorização da CONCEDENTE. 

Parágrafo I 0 • A CONCESSIONÁRIA será responsável pelos atos praticados pelo contratado, 
respondendo junto à CONCEDENTE pelo serviço prestado. 

Parágrafo 2°. A contratação de terceiros não configurará o instituto da subconcessão, nem 

acarretará nenhum vínculo do contratado e seus prepostos com a CONCEDIENT~~ 
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CAPÍTULO 11- DO LOTE DE SERVIÇOS 

Cláusula ga_ O Lote de serviço objeto do Contrato compreendem os serviços organizados em 
linhas vinculadas à Área Operacional [LOTE 03], as quais correspondem às delimitações do 
território do Município de Cuiabá, na forma descrita no Projeto Básico do Edital da Concorrência. 

Parágrafo 1°. Compete à operadora do lote a operação das linhas designadas pela 
CONCEDENTE com origem na área operacional, ressalvado o disposto no parágrafo 2° desta 
cláusula. 

Parágrafo 2°. A área urbana compreendida no denominado "Centro Expandido de Cuiabá" 
constitui-se em área comum de trajeto das linhas que tenham seu ponto de origem em 
qualquer uma das áreas operacionais, sendo denominada "Área Multilotes". 

Cláusula 9a. A prestação e exploração dos serviços do SIT -Cuiabá dar-se-á de acordo com um 
Sistema de Remuneração, com o objetivo de proporcionar o equilíbrio econômico entre os 
lotes 

Parágrafo 1°. É norma geral do Sistema de Remuneração permitir a mesma proporcionalidade 
dos fatores de produção (frota e produção quilométrica) e de passageiros equivalentes (receita) 
entre as CONCESSIONÁRIAS, como formulação básica do modelo de equalização de custos 
e receitas, de forma a proporcionar o equilíbrio de cada Operadora em relação à média do 
SIT- Cuiabá. 

Parágrafo 2°. Para a atribuição dos fatores de produção e de passageiros equivalentes, o 
Sistema de Remuneração considerará, em suas fórmulas e processos de cálculo, as participações 
de cada CONCESSIONÁRIA no SIT- Cuiabá estabelecida no Edital de Licitação. 

Cláusula 1 O. A CONCESSIONÁRIA terá, a qualquer tempo, uma participação de 24,9% no 
SIT -Cuiabá, sendo que o referido percentual poderá ser ajustado, nos termos a serem fixados no 
Acordo Operacional. 

Cláusula 11. A operacionalização do Sistema de Remuneração e de atribuição dos fatores de 
produção, conforme Cláusula 9 deverá se dar através de Acordo Operacional firmado pelas 
CONCESSIONÁRIAS, conforme disposto no Capítulo XVI. 

Parágrafo 1°. As linhas radiais, intersetoriais e setoriais serão atribuídas à operadora de cada um 
dos lotes. 

Parágrafo 2°. Todas as linhas, em especial às linhas intersetoriais, poderão ser operadas de 
forma compartilhada por duas ou mais CONCESSIONÁRIAS, enquanto modelo de equalização 
do equilíbrio econômico entre os lotes, na forma do Edital de Concessão. 

Parágrafo 3°. Na adoção de solução de compartilhamento operacional, as CONCESSIONÁRIAS 
deverão promovê-Ia mediante o Acordo Operacional, estabelecendo a divisão dos fatores de 
produção dos serviços (frota, viagens e quilometragem) e das receitas, observada anuência da 
CONCEDENTE. ,,~ \~ 
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Parágrafo 4°. Na hipótese de não haver acordo entre as Concessionárias envolvidas, na forma do 
parágrafo anterior, a CONCEDENTE definirá a forma de compartilhamento daoperação das 
linhas, observada a participação proporcional das CONCESSIONÁRIAS envolvidas, a ser 
calculada em relação à receita total de cada uma no período dos 12 (doze) meses anteriores ao 
cálculo, com os ajustes que se fizerem necessários na distribuição da frota e viagens. 

Cláusula 12. Não haverá exclusividade da CONCESSIONÁRIA sobre linhas, bairros ou outro 
critério geográfico. 

Cláusula 13. A CONCESSIONÁRIA poderá, ao longo do prazo da concessão, propor à 
CONCEDENTE as adequações operacionais, novos serviços e tudo o mais que 
contribua para o aperfeiçoamento dos serviços oferecidos, para a racionalidade da rede de 
transporte coletivo e para a modicidade tarifária. 

CAPÍTULO 111 -DO PRAZO E DO INÍCIO DE OPERAÇÃO 

Cláusula 14. No prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura deste contrato a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar um plano de mobilização para o início da operação dos 

serviços contendo as seguintes informações mínimas: 

I. Ações e cronograma de assunção das linhas em que o serviço estiver 

organizado no momento de início de operação, conforme estabelecido pela CONCEDENTE; 

li. 

III. 

Eletrônica; 

IV. 

da Operação; 

v. 

VI. 

Ações e cronograma relativo ao fornecimento da frota de ônibus; 

Ações e cronograma relativo à implantação do Sistema de Bilhetagem 

Ações e cronograma relativo à implantação do Sistema de Monitoramento 

Ações e cronograma relativo à viabilização das instalações de garagem; 

Ações e cronograma r e 1 a ti v o a o pro v i m e n to d a e q ui p e 

profissional necessária à execução dos serviços. 

Parágrafo 1°. O Plano de Mobilização será analisado pela CONCEDENTE, e objeto de ajuste entre 
as partes visando o estabelecimento de uma base firme de viabilização dos 
compromissos assumidos. 

Parágrafo 2°. 

Parágrafo 3°. 

180dias . 

Aprovado o Plano de Mobilização será expedida a Ordem de Serviço Inicial. 

A CONCESSIONÁRIA deverá iniciar a operação 
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Parágrafo 4°. No decorrer do prazo estabelecido entre a data de expedição da Ordem de 
Serviço Inicial e a data de início da operação, a CONCEDENTE realizará um acompanhamento 
da execução do Plano de Mobilização, podendo convocar a CONCESSIONÁRIA a prestar os 
esclarecimentos necessários, bem como realizar diligências no sentido de garantir que as ações 
indicadas estejam sendo realizadas. 

Parágrafo 5°. Antes da data de início da operação, a CONCEDENTE realizará vistoria na frota 
da CONCESSIONÁRIA e nas suas instalações de garagem, de modo a verificar o atendimento 
das especificações mínimas definidas no Edital. 

Parágrafo 6°. A aprovação nas vistorias referidas no parágrafo anterior é condição necessária para 
a regularidade da CONCESSIONÁRIA no cumprimento de suas obrigações. 

Parágrafo 7°. A CONCESSIONÁRIA se sujeitará às sanções estabelecidas neste Contrato, sem 
prejuízo de outras legalmente estabelecidas no caso das situações relacionadas a seguir, que 
caracterizarão o total descumprimento do Contrato, quais sejam: 

I. 
ajustes; 

Não apresentação do Plano de Mobilização ou de realização de seus 

Il. Reprovação da frota apresentada, após decorridos os prazos de ajuste que 
possam vir a ser estabelecidos pela CONCEDENTE; e 

III. Reprovação das instalações de garagem apresentada, após decorridos os 
prazos de ajuste que possam vir a ser estabelecidos pela CONCEDENTE; 

Cláusula 15. O prazo inicial da concessão é de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado por 
até 05 (cinco) anos, a exclusivo critério da CONCEDENTE, e desde que, durante o prazo 
contratual inicial, o serviço tenha sido executado na forma do § 1° do art. 6° da Lei Federal no 
8.987/1995 . 

Parágrafo 1°. Em um prazo de 12 (doze) meses anteriores ao vencimento do prazo contratual, 
a CONCESSIONÁRIA deverá manifestar interesse na prorrogação, encaminhando pedido por 
escrito à CONCEDENTE, que o decidirá, impreterivelmente no prazo de 90 (noventa) dias. 

Parágrafo 2°. A avaliação dos serviços prestados será realizada pela CONCEDENTE de 
forma sistemática ao longo do prazo da concessão, na forma do disposto no Contrato, em 
especial mediante o Sistema de Avaliação da Qualidade dos Serviços, conforme Capítulo XL 

Parágrafo 3°. A prorrogação do Contrato poderá ocorrer antes do seu término, desde que haja 
razões justificadas em processo administrativo e de acordo com a legislação, observadas o 
disposto nesta cláusula. 

CAPÍTULO IV - DOS SERVIÇOS, DOS VEÍCULOS E DAS LINHAS 

Cláusula 16. Os serviços objeto deste contrato se caracterizam pela execução das viagens de 

transporte coletivo com uso de veículos para transporte-coletivo, com o p?rsso 1 ;Q.?/cessár:: ; ara 
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operá-los e mantê-los, em serviços organizados em linhas, tudo de acordo com especificações e 
padrões de conformidade fixados pelo Município de Cuiabá que no momento de início de 
operação serão organizadas nas linhas apresentadas na Ordem de Início de Execução dos Serviços. 

Parágrafo 1°. Os veículos a serem utilizados pela CONCESSIONÁRIA no serviço de transporte 
coletivo deverão atender às especificações do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e demais 
normas da legislação federal pertinente (CONTRAN, CONMETRO, CONAMA) e a legislação 
quanto à acessibilidade, bem como às estabelecidas ou que vierem a ser determinadas pela 
CONCEDENTE ou por outros órgãos competentes e neste último caso, sempre precedido do 
respectivo estudo de viabilidade técnica e readequação do equilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato. 

Parágrafo 2°. Os serviços serão prestados com o uso de uma frota contratual, integrada por 
veículos em quantidade necessária à execução das viagens, que comporão a frota operacional, 
e veículos adicionais, que comporão a reserva técnica, correspondendo ao máximo de veículos 
que poderão estar paralisados para manutenção ou qualquer outro motivo. 

Parágrafo 3°. Todos os veículos da frota da CONCESSIONÁRIA deverão disponibilizar acesso 
a serviço gratuito de acesso à internet em condições a serem estabelecidas em comum com a 
CONCEDENTE e por ela aprovado. 

Parágrafo 4°. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter, durante a concessão a frota com a idade 
máxima de 12 (doze) anos para veículos articulados, de 1 O (dez) anos para os ônibus 
convencionais leves, pesados e midiônibus e de 8 (oito) anos para microônibus, mini ônibus e 
vans do serviço BUSCAR. 

Parágrafo 5°. Os veículos de tecnologia elétrica, híbrida ou GNV terão uma idade máxima de 20 
(vinte) anos. 

Parágrafo 6°. Havendo a incorporação de veículos de baixa emissão de gases poluentes tóxicos 
diesel no padrão Proconve 8 (Euro 6), elétricos, híbridos, a Etano! ou GNV (Euro 6) será 
adicionado I (um) ano na idade máxima dos veículos referidos no § 4° desta Cláusula. 

Parágrafo 7°. Ao longo da vigência do contrato de concessão a Concessionária deverá manter a 
sua frota com idade média máxima de 5 (cinco) anos, calculada no início da operação do contrato 
e a cada ano no mês de aniversário do contrato. Para o cálculo da idade média não devem 
entrar no cálculo os veículos elétricos e híbridos, prazo este já aplicado, usualmente, a nível 
nacional. 

Parágrafo 8° O cálculo da idade média da frota será realizado considerando como a idade de cada 
veículo o total de meses, convertidos em anos, calculado pela diferença entre o mês e ao de realização 
do cálculo e o mês e ano do primeiro encarroçamento do veículo sobre o chassi novo, comprovado 
por documentação oficial do fornecedor do chassi e da empresa encarroçadora ou por plaqueta de 
identificação. 

Parágrafo 9°. Os veículos novos utilizados para o início de operação deverão ser mantidos na frota 
da empresa, no mínimo, durante os primeiros 4 (quatro) anos do prazo da 
concessão, exceto, se forem substituídos por veículos O (zero) quilômetros e ou equivalente. 
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Parágrafo 10°. A substituição de veículos (renovação da frota) estará sujeita à aprovação da 
CONCEDENTE. 

Parágrafo 11°. Os veículos de tecnologia de tração elétrica, híbrida ou à GNV que não estejam 
totalmente depreciados ao final do prazo da concessão serão considerados como frota reversível, 
mediante justa e prévia indenização nos termos deste Contrato da Concessão. 

Cláusula 1 7. Para início de operação, cada uma das concessionárias receberá da concedente, 

uma frota composta por um ônibus articulado com menos de 1 (um) ano de uso originários do 

contrato de concessão atual e que foram considerados como bens reversíveis. 

Parágrafo 1°. A relação de veícu los da frota reversível e os custos unitários correspondentes 

apurados pelo Município constam do Anexo 1.11. 

Parágrafo 2°. Os valores correspondentes à frota reversível deverão ser pagos pela 

CONCESSIONÁRIA de cada lote para o Município até 30 (trinta) dias anteriores à data de 

início de operação. 

Cláusula 18. A CONCESSIONÁRIA deverá adquirir em um prazo máximo de 6 (seis) meses 

após o início de operação, um veículo de tecnologia de baixa emissão de poluentes, de tecnologia 

que integrará um conjunto de veículos da "Frota Limpa" para testes e avaliações deste tipo de 

veículos em condições operacionais típicas, visando a ampliação da sua utilização ao longo do 

contrato. 

Parágrafo 1 o O ônibus da Frota Limpa deverá ser utilizado regularmente na operação das linhas 

da CONCESSIONÁRIA. 

Parágrafo 2° A CONCESSIONÁRIA deverá enviar mensalmente para a CONCEDENTE um 

relatório de desempenho da operação do veículo da Frota Limpa contendo, no mínimo: consumo 

de energia (elétricos) e óleo diesel (híbridos) e quilometragem percorrida por dia; quantidade 

de passageiros transportados; linhas operadas; horas de operação; histórico de falhas; tempo de 

carregamento (elétrico). 

Cláusula 19. Os veículos que serão empregados na execução dos serviços deverão ser cadastrados 
junto à SEMOB, devendo ainda, atender à condição de estarem vinculados com exclusividade 
à operação dos serviços do Sistema Integrado de Transporte de Cuiabá - SIT-Cuiabá. 

Parágrafo 1°. O registro dos veículos dar-se-á na forma do Regulamento de Execução e 
Exploração dos Serviços Públicos de Transporte Coletivo e Seletivo de Cuiabá. 

Parágrafo 2°. Os veículos serão submetidos à vistoria prévia realizada por pessoal próprio ou por 
terceiros designados pela CONCEDENTE, antes do deferimento do seu registro, incluindo os 

aspectos de desempenho e segurança veicular. §.f~~ 
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Parágrafo 3°. Havendo necessidade de ampliação, modificação ou diminuição da frota ou de 
alteração de sua especificação, a CONCESSIONÁRIA será informada com antecedência de 15 
dias, devendo se manifestar em um prazo máximo de cinco dias úteis, contado a partir da 
comunicação, informando o prazo e condições necessárias para o atendimento da solicitação. 

Cláusula 20. A SEMOB, através de Ordem de Serviço de Operação - OSO fixará a especificação 
técnica do serviço de transporte, a qual reunirá as informações operacionais necessárias à sua 
execução. 

Parágrafo 1°. A SEMOB modificará as Ordens de Serviço de Operação sempre que houver 
alterações na demanda, necessidade de revisão da oferta do serviço, por mudanças no sistema 
viário ou no tráfego, com consequente alteração na velocidade operacional e no tempo de ciclo 
das linhas. 

Parágrafo 2°. A CONCESSIONÁRIA poderá sugerir, para avaliação da SEMOB, o quadro 
horário da linha, realizando os ajustes operacionais necessários, respeitando a oferta de viagens 
em quantidade suficiente para o atendimento da demanda, fixados pela SEMOB. 

Parágrafo 3°. AJ?resentados os estudos relativos à especificação do serviço pela SEMOB, a 
CONCESSIONARIA terá um prazo máximo de cinco dias úteis para apresentação das 
propostas referidas nesta cláusula, à qual deverá ser analisada em igual prazo. 

Parágrafo 4°. Durante o período de apresentação e análise referida no parágrafo anterior, caso 
necessário, vigorará a especificação do serviço inicialmente definida pela SEMOB. 

Cláusula 21. Caberá a CONCESSIONÁRIA a execução dos serviços de administração, operação, 
limpeza, conservação e outros serviços dos Terminais de Ônibus, de acordo com as especificações 
que vierem a ser definidas e com as diretrizes do Edital. 

Cláusula 22. Durante a vigência deste CONTRA TO DE CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA 
obriga-se a dispor para a guarda de seus veículos, de garagem ou garagens fechada(s) com 
área(s) de estacionamento, inspeção e administração. 

Parágrafo 1°. A garagem ou garagens a que se refere esta cláusula deverá (ao) dispor, para o 
início de operação, da infraestrutura mínima prevista no Edital da Concorrência a qual deverá ser 
mantida durante a vigência da concessão. 

Parágrafo 2°. A CONCESSIONÁRIA poderá, além das instalações de garagem, dispor de 
instalações avançadas para apoio à operação das linhas, voltadas a oferecer instalações 
operacionais, para o pessoal a serviço e estacionamento temporário de veículos. 

CAPÍTULO V - DA OPERAÇÃO 

Cláusula 23. A CONCESSIONÁRIA se obriga a colocar permanentemente à disposição do 
usuário os serviços abrangidos por este Contrato, na forma, remuneração, percursos, horários e 
demais elementos do serviço determinados pela CONCEDENTE, em conformidade com o 
presente instrumento, com o Regulamento de Execução e Exploração dos Serviços Públicos de 
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Transporte Coletivo e Seletivo de Cuiabá, com a Ordem de Serviço de Operação - OSO e de 
acordo com as normas e procedimentos pertinentes, contra a única exigência da entrega, pelos 
usuários, dos meios de pagamento da tarifa pública legalmente válidos. 

Cláusula 24. A CONCESSIONÁRIA somente poderá efetuar alterações nos itinerários das linhas 
nos casos estritamente necessários, por motivos eventuais, devidamente compatíveis, de 
impedimentos de vias e logradouros, as quais deverão cessar imediatamente após o término dos 
mesmos. 

Cláusula 25. É proibida a interrupção das viagens, salvo em caso fortuito ou de força maior, caso 
em que a CONCESSIONÁRIA fica obrigada a realizar as providências necessárias para 
garantia, ao usuário, do prosseguimento de sua viagem. 

Parágrafo único. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a transportar, sem ônus tarifário, os usuários 
que não tenham completado sua viagem por força de interrupção da viagem do veículo em que 
se encontrava. 

CAPÍTULO VI - DO PESSOAL E SERVIÇOS 

Cláusula 26. A CONCESSIONÁRIA é responsável direta e exclusiva pelos serviços objeto deste 
Contrato, respondendo por seus empregados e prepostos nos termos da lei, por todos os danos 
e prejuízos que, na execução dos serviços, venham, direta ou indiretamente, provocar ou causar 
à CONCEDENTE ou a terceiros. 

Cláusula 27. A CONCESSIONÁRIA adotará processos adequados para a seleção e 
treinamento de pessoal, em especial aos funcionários que desempenham atividades relacionadas 
com o público e com a segurança do transporte. 

Parágrafo único. O pessoal da CONCESSIONÁRIA deverá ter boa apresentação no exercício de 
suas atividades, urbanidade no tratamento com o público e respeito ao Regulamento de 
Execução e Exploração dos Serviços Públicos de Transporte Coletivo e Seletivo de Cuiabá. 

Cláusula 28. A CONCESSIONÁRIA deverá oferecer cursos regulares de treinamento e de 
aperfeiçoamento para o seu pessoal. 

Parágrafo 1°. A CONCESSIONÁRIA divulgará e fará cumprir, junto ao seu pessoal, o 
Regulamento de Execução e Exploração dos Serviços Públicos de Transporte Coletivo e 
Seletivo de Cuiabá e o Código de Conduta dos profissionais a serviço do transporte coletivo 
de Cuiabá. 

Parágrafo 2°. A CONCESSIONÁRIA deverá promover treinamento com todos os seus motoristas 
e demais funcionários empregados no atendimento ao público no mínimo 1 (uma) vez ao ano. 

Parágrafo 3°. A SEMOB supervisionará a execução dos Programas de Treinamento realizados 
pela CONCESSIONÁRIA. 

Cláusula 29. O pessoal da CONCESSIONÁRIA deverá se apresentar nos locais de serviço com 
uniforme, identificação e equipamentos de segurança previstos na legislação. 
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Cláusula 30. Os agentes de fiscalização poderão determinar em situações de urgência ou de 
comprometimento da segurança do usuário o afastamento imediato, em caráter preventivo, de 
qualquer empregado da CONCESSIONÁRIA, que tenha cometido violação grave de dever 
previsto no o Regulamento de Execução e Exploração dos Serviços Públicos de Transporte 
Coletivo e Seletivo de Cuiabá e que se porte em desacordo com o Código de Conduta dos 
profissionais a serviço do transporte coletivo de Cuiabá. 

CAPÍTULO VII- DOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS E DO CONTROLE DOS 
SERVIÇOS 

Cláusula 31. A fiscalização dos serviços de transporte prestados pela CONCESSIONÁRIA, 
especificados nas Ordens de Serviço de Operação, no Regulamento de Execução e Exploração 
dos Serviços Públicos de Transporte Coletivo e Seletivo de Cuiabá ou relacionados no presente 
contrato, será exercida pela CONCEDENTE, através de pessoal credenciado e devidamente 
identificado. 

Cláusula 32. A CONCEDENTE adotará equipamentos embarcados, formulários padronizados 
e outras formas de controle, documentais e não documentais, que servirão como fontes de 
informações para as medições, controle de qualidade, remuneração e planejamento dos serviços 
objeto deste CONTRA TO DE CONCESSÃO. 

Cláusula 33. A CONCESSIONÁRIA deverá implantar, manter e operar, de forma unificada com 
as demais CONCESSIONÁRIAS, um Sistema de Monitoramento e Controle Operacional do 
Serviço Público de Transporte Coletivo de Cuiabá (SCO) de acordo com projeto a ser 
submetido à avaliação da SEMOB, o qual deverá observar as especificações mínimas definidas 
no Edital da Concorrência. 

Parágrafo 1°. O controle operacional deverá ser realizado de forma unificada em um único 
Centro de Controle Operacional (CCO) o qual deverá reunir as informações da frota de todas as 
CONCESSIONÁRIAS, bem como manter canais e protocolos de informação com a Central de 
Controle de Tráfego da SEMOB, Polícia Militar e outros órgãos. 

Parágrafo 2°. O SCO deverá proporcionar informações em tempo real sobre os horários das 
viagens a serem disponibilizadas à população mediante a rede mundial de computadores 
para acesso em equipamentos fixos ou móveis, incluindo smartphones. 

Parágrafo 3°. Todas as informações oriundas do SCO deverão poder ser acessadas em tempo real 
pela CONCEDENTE, de forma a garantir pleno controle da oferta dos serviços. 

Parágrafo 4°. Incumbe ao conjunto das CONCESSIONÁRIAS, proverem os equipamentos e 
softwares necessários ao acompanhamento da operação na SEMOB, tanto em relação à 
instalação, como de sua manutenção. 

Cláusula 34. A CONCESSIONÁRIA deverá oferecer um serviço de comercialização de meios 
de pagamento das passagens aos usuários e do correspondente sistema de controle embarcado 
nos ônibus (SBE), o qual deverá observar as especificações mínimas definidas no Edital da 
Concorrência. 

Parágrafo 1°. O SBE deverá estar plenamente operacional para o início 
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serviços da concessão. 

Parágrafo 2°. O SBE deverá dispor da funcionalidade aos usuários de integração de viagens com 
o uso de dois ou mais ônibus, mediante os cartões eletrônicos ou outro dispositivo de controle 
e de acordo com as regras a serem estabelecidas pela CONCEDENTE. 

Parágrafo 3°. A integração é extensível aos serviços de transporte coletivo intermunicipal de 
característica urbana, de acordo com as regras a serem estabelecidas pela CONCEDENTE e deste 
com os entes públicos responsáveis pela gestão do transporte intermunicipal da Região 
Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. 

Cláusula 35. A CONCEDENTE poderá implantar um Modelo de Controle Público sobre o SBE, 
pelo qual exercerá ampla e total fiscalização e controle sobre as transações eletrônicas, relativas 
à validação de créditos nos validadores dos ônibus e de instalações fixas como terminais e 
estações. 

Parágrafo 1°. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a disponibilizar nas dependências da SEMOB 
os equipamentos, softwares e links de comunicação que permitam a recepção dos dados oriundos 
do SCO e do SBE, conforme especificações definidas no Edital da Concorrência e nos projetos 
destes sistemas que deverão ser apresentados para aprovação pela SEMOB. 

Parágrafo 2°. Todas as validações de cartões ocorridas nos validadores do SBE instalados nos 
ônibus e em equipamentos fixos, como terminais e estações, serão objeto de fiscalização da 
CONCEDENTE. 

Parágrafo 3°. Para o exercício da fiscalização mencionada no parágrafo anterior e de forma a 
garantir pleno controle das receitas do serviço, a CONCEDENTE terá amplo acesso aos dados 
do SBE, incluídos os dados primários gerados nos validadores, sejam eles disponibilizados 
diretamente dos servidores das CONCESSIONÁRIAS ou a partir de Data Centers. 

Parágrafo 4°. O controle público incluirá, sem prejuízo de outras estratégias: 

a) Adoção de recursos de Certificação Eletrônica de transações; 

b) Processamento espelhado dos dados primários dos registros dos 
validadores dos ônibus e de equipamentos fixos, em servidor próprio, 
instalado nas dependências da SEMOB ou em Data Center; e 

c) Auditorias periódicas. 

Parágrafo 5°. A CONCESSIONÁRIA deverá garantir, que o Acordo de Adesão ao Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica - SBE contemple o amplo acesso aos dados gerados pelo SBE. 

Parágrafo 6°. A CONCEDENTE poderá instalar outros equipamentos, mecânicos e/ou 
eletrônicos, de medição, aferição e monitoramento nos veículos vinculados à Concessão, bem 
como em suas instalações de garagem. 

Parágrafo 7°. No caso ainda, de ocorrência de avarias ou quebra de quaisquer equipamentos 
mencionados no parágrafo anterior que sejam de propriedade da CONCEDENTE ou de e presa 
por ela contratada, caberá a CONCESSIONÁRIA a cobertura dos custos de rep ição do 
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funcionamento dos equipamentos, salvo comprovação de isenção da CONCESSIONÁRIA no 
ato que gerou a avaria. 

Cláusula 36. A CONCESSIONÁRIA reconhece que, na forma da Lei, o exerc1c10 das funções 
de Bilhetagem Eletrônica pressupõe absoluta transparência de dados, estando sujeito a 
fiscalização e auditoria do Poder Público. 

Cláusula 37. A CONCESSIONÁRIA deverá implantar, manter e operar um Sistema de 
Monitoramento por Imagens (SMI), integrado por um conjunto de câmeras de vídeo instaladas 
no interior dos veículos e equipamento de gravação de imagens, bem como um sistema de 
circuito fechado de TV (CFTV) nos terminais de integração, o qual deverá observar as 
especificações mínimas definidas no Edital da Concorrência, bem como deverá estar plenamente 
operacional ao final do primeiro ano da concessão. 

Cláusula 38. A CONCESSIONÁRIA se obriga a fornecer à SEMOB os resultados contábeis, 
dados de acidentes, dados estatísticos e quaisquer elementos que forem solicitados para fins 
de controle e fiscalização, atendendo aos prazos e formas de apresentação fixada, respeitada, 
quando houver, os prazos estabelecidos na legislação. 

Cláusula 39. A CONCESSIONÁRIA se obriga a manter durante toda a vigência da Concessão, 
administração específica e escrituração de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, 
formulada em separado, abrangendo apenas os serviços objeto deste Contrato. 

Parágrafo único. A CONCEDENTE definirá um modelo de contas padrão a ser utilizado pela 
CONCESSIONÁRIA, o qual deverá ser implantado, para o exercício fiscal do ano seguinte ao 
do ano de início da operação. 

Cláusula 40. A CONCESSIONÁRIA deverá enviar até o 10° dia útil de cada mês os relatórios 
e arquivos de dados operacionais relativos à oferta do serviço, demanda de passageiros 
transportados, e outras informações relevantes e associadas à prestação do serviço, conforme 
modelos e procedimentos a serem definidos pela SEMOB. 

Parágrafo único. Os dados referidos nesta cláusula incluem os arquivos com os registros digitais 
primários, sem processamento, do SBE e do SCO, caso necessários e solicitados expressamente 
pela SEMOB, de forma periódica ou eventual. 

CAPÍTULO VIII - DO VERIFICADOR INDEPENDENTE 

Cláusula 41 . A Concedente deverá se valer do serviço técnico de verificação independente para 
auxiliá-la na avaliação dos Indicadores de Qualidade previstos no Anexo 
1.09. do Edital, podendo auxiliar a Concedente em eventual liquidação de valores decorrentes 
da recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro da Concessão e do pagamento de 
indenizações à Concessionária. 

Parágrafo 1°. Caso a Concedente opte pela utilização de Verificador Independente, deverá 
observar o disposto neste capítulo. 

Parágrafo 2°. O Verificador Independente constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que 
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comprove total independência e imparcialidade face à Concessionária e à Concedente. 

Parágrafo 3°. O Verificador Independente será selecionado pela Secretaria Municipal de 
Mobilidade - SEMOB de modo que os custos relacionados à contratação caberão à Agência 
Reguladora de Serviços Concedidos - ARSEC. 

Cláusula 42. A atuação do Verificador Independente terá início no prazo de até 365 (trezentos 
e sessenta e cinco dias) após o início da operação, podendo ser prorrogado de forma motivada 
por igual período. 

Parágrafo único. Enquanto o Verificador Independente não der início à sua atuação caberá 
exclusivamente à Concedente a avaliação dos Indicadores de Qualidade previstos no Anexo 
1.09. do Edital, além de qualquer tipo de fiscalização à prestação dos serviços pela 
Concessionária. 

Cláusula 43. O Verificador Independente deverá ser contratado dentre pessoas jurídicas de 
elevado conceito no campo de sua especialidade, com destacada reputação ética junto ao 
mercado, alto grau de especialização técnica e adequada organização, aparelhamento e corpo 
técnico, comprovado por meio do atendimento das condições a seguir relacionadas: 

1. Apresentação de documento que comprove execução anterior em serviços de 
características semelhantes aos descritos nesta cláusula, compreendendo atividades de 
gerenciamento, supervisão, fiscalização, controle e auditoria; 

2. Apresentação de Plano de Trabalho demonstrando a metodologia a ser 
aplicada na condução dos trabalhos de acompanhamento das atividades da Concessionária e 
seus contratados; e 

3. Comprovação de não ser controladora, controlada, coligada ou sob controle 
comum da Concessionária ou de seus acionistas; 

Cláusula 44. O Verificador Independente deverá: 

Contar com equipe técnica de especialistas de nível superior, qualificados profissionalmente, em 
todas as áreas de conhecimento relevantes para o cumprimento das atribuições previstas no 
Contrato objeto das atividades de verificação, e mobilizar, se necessário e sob demanda expressa 
do Poder Concedente, especialistas para compor pareceres específicos sobre questões surgidas 
durante a execução do Contrato e submetidas às formas de solução de conflitos previstas neste 
Contrato; 

Sob demanda expressa da Concedente, em caráter eventual, mobilizar Contador (es), 
Auditor(es) Advogado(s), Assistente(s) Social(is) ou Técnico(s) Social (is), Agrimensor(es), 
Arquiteto(s), Engenheiro(s) de Finanças ou profissional de outra área de conhecimento que 
se façam necessários, com experiência comprovada no seu campo de atuação por pelo menos 
5 (cinco) anos, para prestar apoio à Concedente no desempenho de suas funções legais e/ou 
contratuais decorrentes do Contrato. 

Cláusula 45. 
Concedente, 

O Verificador Independente, no exercício de suas atividades e sob a orientação da 
realizará as diligências necessárias ao cumprimento de suas fun/ções, ·pe~alizand:
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levantamentos e medições de campo e colhendo informações junto à Concessionária e à 
Concedente, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados da Concessão. 

Parágrafo 1°. Todos os documentos, relatórios, manuais, análises e estudos produzidos pelo 
Verificador Independente, ainda que em versões preliminares, deverão ser produzidos em duas 
vias e entregues, concomitantemente, à Concessionária e à Concedente. 

Parágrafo 2°. Quando solicitada a atuação do Verificador Independente por qualquer urna das 
partes, este deverá, de imediato, cientificar a outra parte. 

Parágrafo 3°. Eventuais discordâncias em relação ao conteúdo dos produtos conferidos pelo 
Verificador Independente, quer sejam por parte da Concessionária, quer pela Concedente, serão 
dirimidas mediante a utilização das formas de soluções de conflitos previstas neste Contrato. 

Cláusula 46. O Verificador Independente apresentará à Concedente relatório mensal do 
andamento dos trabalhos de operação, devendo também, a qualquer tempo, fazer comunicações 
ou relatórios extraordinários referentes a quaisquer eventos relevantes. 

Cláusula 4 7. O Verificador Independente deverá realizar reuniões periódicas de acompanhamento 
e controle com a Concedente, registrando em ata as providências a serem adotadas no sentido 
de se assegurar o cumprimento das exigências e prazos do Contrato de Concessão, devendo a 
Concessionária ser informada da agenda prevista para tais reuniões e receber cópia de suas atas. 

CAPÍTULO IX- DAS OBRIGAÇÕES ASSOCIADAS AOS EQUIPAMENTOS DE APOIO 
AO TRANSPORTE COLETIVO 

Cláusula 48. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a administração, operação, limpeza e 

manutenção dos terminais de integração e as Estações de conexão conforme especificações 

referenciais definidas no Edital da Concorrência. 

Cláusula 49. Na vigência do Contrato, outros equipamentos de integração poderão ser atribuídos 
à CONCESSIONÁRIA para a realização das atividades relacionadas na Cláusula acima, cujos 
custos incorridos deverão ser objeto de revisão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Cláusula 50. Os serviços associados com os terminais serão acompanhados regularmente pela 
CONCEDENTE, com a finalidade de verificação do cumprimento das especificações e do 
projeto aprovado e da aplicação das técnicas e dos materiais compatíveis. 

Cláusula 51 . A execução dos serviços relacionados às obrigações com os terminais, objeto deste 
capítulo, deverão ser realizados de forma comum entre CONCESSIONÁRIAS, mediante 
Acordo Operacional, com distribuição proporcional dos seus custos. 

CAPÍTULO X - DO RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS E COM A 
SOCIEDADE 

Cláusula 52. A CONCESSIONÁRIA deverá permanentemente divulgar aos usuários as 
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informações sobre os serviços prestados, em especial sobre linhas, trajetos, horários das 
viagens, tarifa, formas de aquisição de créditos eletrônicos das passagens, bem como de 
situações que afetem a regularidade da operação cotidiana, mediante publicação em sistema 
na internet (Portal), cartazes nos ônibus, painéis nos terminais e pontos de parada, folhetos ou 
outras formas que sejam razoavelmente adequadas à informação a ser veiculada. 

Cláusula 53. A CONCESSIONÁRIA deverá observar o Código de Conduta do Serviço de 
Transporte Coletivo, parte integrante deste contrato. 

Cláusula 54. A CONCESSIONÁRIA compromete-se, no prazo do contrato, a adotar programas 
de responsabilidade social no relacionamento com os seus empregados, fornecedores, clientes, 
população em geral e sociedade em observância de sua Proposta Técnica. 

Cláusula 55. A CONCESSIONÁRIA compromete-se, no prazo do contrato, a adotar programas 
de responsabilidade ambiental, em observância de sua Proposta Técnica, em especial, quanto 
ao tratamento dos resíduos decorrentes de suas atividades, e ao uso de tecnologias, combustíveis 
e processos de trabalho que contribuam para a redução das emissões de gases poluentes e 
contribuintes para o "efeito estufa" gerados pelas suas atividades, contribuindo para as metas 
naciOnais. 

CAPÍTULO XI- DO SISTEMA DE A V ALIAÇÃO DA QUALIDADE 

Cláusula 56. A avaliação contínua da qualidade dos serviços prestados pela 
CONCESSIONÁRIA será realizada através da apuração de um conjunto de indicadores da 
execução do serviço, compondo um Sistema de Avaliação da Qualidade, implementado e gerido 
pela SEMOB. 

Parágrafo 1°. A metodologia de apuração dos indicadores será definida pela SEMOB, 
observando o disposto no Edital da Concorrência. 

Parágrafo 2°· A metodologia de avaliação de qualidade, em especial os valores das metas de 
qualidade, poderá ser revista por iniciativa da CONCEDENTE, garantida a prévia 
manifestação da CONCESSIONÁRIA 

Cláusula 57. A CONCESSIONÁRIA implantará um Sistema Interno de Gestão da Qualidade, 
pela qual possa manter práticas de gestão e de prestação dos serviços que lhe garanta o 
atendimento das metas de desempenho estabelecido no Sistema de Controle da Qualidade do 
Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Cuiabá. 

CAPÍTULO XII - DA TARIFA E REMUNERAÇÃO 

Cláusula 58. A CONCESSIONÁRIA somente poderá cobrar dos usuários as Tarifas Públicas 
fixadas pela Agência Reguladora dos Serviços Concedidos - ARSEC, observando o disposto na 
legislação vigente. 

Parágrafo 1°. A CONCESSIONÁRIA se obriga a aceitar, como forma de pagamento de 
passagem, os meios de pagamento de passagem determinados pela CONCEDENTE. 

Parágrafo 2°. Os valores das Tarifas Públicas serão amplamente divulgados à população, nos 
materiais informativos, nos pontos de recarga dos cartões, nos terminais~e ô ibus, nos 
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terminais, estações e pontos de parada e obrigatoriamente em lugar visível no veículo. 

Cláusula 59. O serviço de transporte coletivo urbano prestado pela CONCESSIONÁRIA será 
remunerado por meio da receita tarifária arrecadada da cobrança das Tarifas Públicas fixadas 
pela Agência Reguladora de Serviços Concedidos - ARSEC e pelo eventual pagamento, de 
valores complementares à receita tarifária a título de subsídio ao valor da tarifa paga pelos 
passageiros. 

Parágrafo 1°. A CONCESSIONÁRIA irá receber por antecipação os créditos eletrônicos 
vendidos. 

Parágrafo 2° Caso o Custo por Passageiro seja calculado em valor superior ao da Tarifa 
Pública fixada, a diferença entre os dois corresponde a parcela de subsidio orçamentário que 
deverá ser instituído pela CONCEDENTE, por meio da indicação da fonte de custeio para tanto, 
nos termos do Art. 9°, §5°, da Lei 
12.587 de 03/01 /20 12, sob pena do particular acionar as garantias estabelecidas no Contrato e, 
sendo insuficiente, a CONCESSIONÁRIA poderá solicitar a rescisão do Contrato, por culpa 
exclusiva da CONCEDENTE, na forma da legislação vigente. 

Parágrafo 3°. Caso o valor de Tarifa Pública fixada seja superior ao Custo por Passageiro, a 
diferença entre os dois corresponde a parcela de antecipação da Prefeitura no pagamento das 
gratuidades, em prol do Sistema de Mobilidade Urbana, nos termos do §6°, do Art. 9° da Lei 
Federal 12.587, de 3 de janeiro de 2012. 

Cláusula 60. Os subsídios públicos são constituídos pelas parcelas previstas abaixo: 

a) Subsídio do transporte de escolares, calculado mediante o produto da quantidade de 

passageiros escolares com direito à isenção tarifária transportados em cada lote, pelo 

valor de 50% ( cinquenta por cento) do valor da Tarifa Pública; 

b) Subsídio do transporte de pessoas com deficiência de locomoção severa, atendidos 

pelo Sistema Buscar, calculado mediante o produto da frota de veículos deste sistema 

por um valor de remuneração da prestação deste serviço, expresso em reais por 

veículo por mês. 

c) Subsídio do transporte das demais categorias de passageiros que contam com 

gratuidades/benefícios tarifários vigentes no Município, calculado mediante o produto 

da quantidade de passageiros por categoria de beneficiários, pelo valor da Tarifa 

Pública correspondente; e 

d) Subsídio de regulação da modicidade tarifária, calculado pelo produto da 

quantidade de passageiros equivalentes transportados por mês em cada lote, pela 

diferença entre o Custo por Passageiro e o valor da Tarifa Pública, quando o Custo por 

Passageiro for maior que a Tarifa Pública. 
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Parágrafo 1°. O valor inicial de remuneração de o Sistema Buscar é de R$ 15.607,94 (Quinze mil, 
seiscentos e sete reais e noventa e quatro centavos) por veículo por mês, referenciado à data 
base de 01102/2019, o qual não comporá o valor da Tarifa de Remuneração da Concessionária, e 
não será considerado para fins de cálculo do reajuste tarifário ou das Revisões Tarifárias. 

Parágrafo 2°. O valor da remuneração do Sistema Buscar será reajustado ou revisto na mesma 
periodicidade do reajuste ou revisão da Tarifa Pública, respeitando o disposto no parágrafo acima. 

Cláusula 61. O Município, visando a modicidade tarifária, poderá, na vigência do Contrato, 
adequar a forma de remuneração da CONCESSIONÁRIA ao disposto na Lei 
12.587 de 03/01 /2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, 
mediante a adoção de Subsídio de Regulação da Modicidade Tarifária. 

Parágrafo 1°. A receita do sistema de transporte coletivo poderá ser complementada, nos 
termos do § 5° do Art. 9° da Lei 12.587. 

Cláusula 62. O Município efetuará o pagamento do subsídio ao transporte de escolares vigente, 
e de outros tipos de subsídio, que venham a ser instituídos de forma regular, e quinzenalmente, 
sendo a primeira quinzena paga até o último dia útil do mês e a segunda quinzena até o dia 15 do 
mês subsequente à apuração. 

Cláusula 63. A Tarifa básica e de Remuneração dos serviços de transporte coletivo é de R$ 4,1 O 
(quatro reais e dez centavos), referida na data base de janeiro de 2019, que corresponde à data 
base de preços que embasou os estudos econômico-financeiros do modelo de concessão. 

Parágrafo 1°. Para o início de operação dos serviços, o valor da Tarifa de Remuneração será 
corrigido pela fórmula de reajustamento dada na Cláusula 68 , considerando a variação entre a 
data base de preços da tarifa e a data de início de operação dos serviços. 

Parágrafo 2°. Após o início de operação, a Tarifa de Remuneração será reajustada anualmente 
no mês de aniversário do início da operação do Contrato, observados os procedimentos definidos 
na legislação. 

Cláusula 64. As isenções parciais e as gratuidades são aquelas previstas na legislação municipal, 
bem como as previstas na Constituição Federal, art. 230, §2°. 

Parágrafo único. Toda e qualquer isenção ou redução tarifária que venha a ser estabelecida além 
das existentes à época da apresentação da Proposta Comercial serão definidas com a indicação 
prévia da fonte de custeio, preservado o equilíbrio econômico- financeiro do CONTRA TO DE 
CONCESSÃO na forma da Lei. 

Cláusula 65. É vedada, à CONCESSIONÁRIA transportar qualquer passageiro sem a cobrança 
dos meios de pagamento, salvo expressa disposição legal em contrário ou salvo determinação 
da CONCEDENTE em situações de calamidade pública ou outras de caráter excepcional. 

Parágrafo único. Constitui obrigação solidária da CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA a 
coibição de fraudes no uso dos meios de pagamento pelos usuários e a ocorrência de evasões 
do pagamento de Tarifa Pública, com o uso do SMI, ações de fiscalização presencial, 
acionamento de força policial, auditorias em cadastros de beneficiários de isenções e reduções 
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tarifárias entre outras ações correlatas. 

Cláusula 66. A Prefeitura Municipal de Cuiabá poderá autorizar por iniciativa própria ou 
motivada por proposta da CONCESSIONÁRIA, soluções de política tarifária como valores 
diferenciados para pagamento das passagens em dinheiro nos ônibus, Tarifas Públicas 
diferenciadas por função dos serviços, reduções tarifárias em horários ou locais específicos, 
Tarifas Públicas diferenciadas por produtos tarifários, medidas de fidelização de passageiros e 
outras soluções de política tarifária. 

Cláusula 67. A SEMOB fiscalizará, na forma do Regulamento de Execução e Exploração dos 
Serviços Públicos de Transporte Coletivo e Seletivo de Cuiabá, todos os processos de trabalho 
relacionados à comercialização dos meios de pagamento aos usuários e à arrecadação dos valores. 

Cláusula 68. A Tarifa de Remuneração do serviço de transporte coletivo será reajustada 
anualmente com base na fórmula paramétrica indicada a seguir: 

TI= TO x R, onde: 

TI =Valor da tarifa reajustada, expresso em real (R$) 

TO = Valor da Tarifa de Remuneração vigente na data base de cálculo do reajuste, expresso 
em real (R$) 

R= Índice de reajustamento, conforme fórmula a seguir. R= PdxVd 

+PsxVs + PoxVo + Pax Va, onde: 

Pd =Fator multiplicador (peso) da participação da variação dos combustíveis na composição do 
reajuste, definido no valor de 28% (vinte e oito por cento). 

V d = variação do preço do diesel tipo S 1 O, ou aquele que o venha substituir em razão de 
adequações dos motores dos ônibus, conforme Pesquisa de Preços da Agência Nacional de 
Petróleo - ANP (Sistema de Levantamento de Preços - SLP), considerando a coleta mensal 
no município de Cuiabá - Preço Distribuidora - Preço Médio, sendo sempre considerado o 
preço referente ao mês anterior ao da data base de reajuste da Tarifa de Remuneração e aquele 
correspondente ao mês antes do último reajuste tarifário. 

Ps =Fator multiplicador (peso) da participação da variação do salário na composição do reajuste, 
definido no valor de 50% ( cinquenta por cento). 

Vs =Variação da soma do salário e gratificações do motorista do serviço de transporte coletivo 
de Cuiabá conforme Convenção Coletiva do Trabalho ocorrida entre o momento imediatamente 
anterior ao cálculo de reajuste e o valor anterior ao cálculo do último reajuste tarifário. 

Po =Fator multiplicador (peso) da participação da variação do preço de veículos na composição 
do reajuste, definido no valor de 19% (dezenove por cento). 

Vo = Variação dos custos de veículos considerando Variação 
Consumidor Amplo- Origem da FGV código 1006829 IP A- Origem 
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- OG-DI - Produtos Industriais- Indústria de Transformação -Veículos Automotores, Reboques, 
Carrocerias e Auto peças referentes a 2 (dois) meses antes da data base de reajuste da Tarifa 
de Remuneração e aqueles correspondentes à 2 (dois) meses antes do último reajuste tarifário. 

Pa = Fator multiplicador (peso) da participação da variação dos demais itens de custo na 
composição do reajuste, definido no valor de 3% (três por cento). 

Va = variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, sendo sempre considerados os índices referentes 
a 2 (dois) meses antes da data base de reajuste da Tarifa de Remuneração e aqueles 
correspondentes a 2 (dois) meses antes do último reajuste tarifário, 

Parágrafo 1°. Na hipótese dos índices V o e V a, terem sua apuração descontinuada pelos 
organismos que os apuram, será realizado a atualização da fórmula definida no caput desta cláusula, 
mediante a sua alteração pelos índices que os substituam, mediante aditivo contratual. 

Parágrafo 2°. Sempre que houver revisão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou 
a cada período de 4 (quatro) anos a contar do início de operação, será realizada a revisão dos 
fatores multiplicadores (pesos) de modo que a fórmula de remuneração melhor corresponda ao 
peso de cada parcela dos custos operacionais, o que se dará mediante aditivo contratual. 

Parágrafo 3° Serão levados em consideração no processo de reajuste e revisão ordinária e 
extraordinária as planilhas de custos dos serviços de transporte público por ônibus publicada pela 
Associação Nacional de Transportes Públicos- ANTP/NTU, já utilizada para o cálculo da Tarifa 
de Remuneração neste Edital. 

Cláusula 69. A Tarifa de Remuneração poderá ser revista para restabelecer a equação originária 
entre os encargos da CONCESSIONÁRIA e as receitas da Concessão, formada pelas regras 
deste Edital, de seus Anexos, do CONTRA TO DE CONCESSÃO, das Leis 8.987/95 e 8.666/93, 
bem como pela proposta apresentada na Concorrência, sempre que ocorrerem quaisquer 
situações que afetem o equilíbrio econômico-financeiro da Concessão, tendo como referência as 
planilhas de custos dos serviços de transporte público por ônibus publicada pela Associação 
Nacional de Transportes Públicos - ANTP. 

Parágrafo único. Na ocorrência de modificações nas características operacionais da Concessão, 
ocasionadas por fatos imprevisíveis, áleas econômicas extraordinárias, ou riscos assumidos pela 
CONCEDENTE quando de sua repartição contratual, é assegurada a revisão extraordinária da 
Tarifa de Remuneração. 

Cláusula 70. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dar-se-á mediante pleito 
fundamentado apresentado pela CONCESSIONÁRIA ou pela CONCEDENTE, o qual deverá 
arrolar os dados e argumentos qualitativos e quantitativos que identifiquem, de forma precisa, 
o evento que dá ensejo ao pedido de reequilíbrio, a título exemplificativo, nos subitens a seguir: 

a) Variação dos custos oriundos de ganhos de produtividade gerados por fatores 
externos à Concessionária; 
b) Alteração unilateral imposta pela Concedente das condições de execução do 
Contrato, que importe variação de custos ou de receitas, para mais ou para menos; 
c) Criação de novas seções tarifárias ou alteração da grade tarifária que importe 
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em variação da relação da receita total por quilômetro rodado, para mais ou para menos; 
d) Ocorrência de caso fortuito e de força maior, não sendo considerada para este 
efeito, evento cuja cobertura seja aceita por instituição seguradora que atue no mercado brasileiro 
ou internacional, ainda que o seguro esteja contratado pela Concessionária; 
e) Alteração legislativa de caráter específico, que tenha impacto significativo e direto sobre a 
Tarifas de Remuneração, sobre os custos, ou sobre o subsídio para mais ou para menos, 
relacionados com o objeto da Concessão 

f) Modificações operacionais determinadas pela CONCEDENTE com o 
objetivo de melhorar o atendimento aos usuários e a eficiência do sistema de transporte coletivo, 
com repercussão nos custos da CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos, conforme o caso; 

g) Implantação de soluções de integração intermodal, como é o caso da 
eventual implantação do Sistema VL T; 

h) Implantação de sistemas estruturais de transporte coletivo com base 
em soluções do tipo BRT; 

i) Ocorrência de variação da compos1çao de investimentos em frota 
decorrente de determinação da CONCEDENTE, em razão de acréscimo ou diminuição de 
veículos, mudança de moda! ou tipo de veículo, ou modificação de vida útil ou idade média 
máxima não estabelecida no edital; 

j) Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção 
de tributos que incidem sobre o serviço ou a receita da CONCESSIONÁRIA ou a imposição de 
disposições legais, após a data de apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos 
custos da CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos, conforme o caso; 

k) Modificações nos encargos da CONCESSIONÁRIA, relativos aos 
investimentos, em relação ao definido no edital; 

1) Estabelecimentos de gratuidades e reduções tarifárias que difiram da 
situação vigente no momento da apresentação proposta. 

mde Nãoatingimento , a partir do 4° (quarto) ano, a contar do início 

operação, da demanda global do SIT - Cuiabá esperada pelo Município no modelo da 
concessão, conforme valores do Anexo 6, sendo que os valores previstos pela no plano de 
negócios, superior a este valor, constitui risco do CONCESSIONÁRIA. 

n) Variação da demanda média mensal global do SIT-Cuiabá apurada para o 
período de 12 (doze) meses em percentual de 4(quatro por cento)% para mais ou para menos da 
demanda média mensal. Projetada quando do início da operação, ou da demanda média mensal 
projetada para o período na última Revisão Ordinária. 

o) Ocorrências supervenientes, decorrentes de força maior, caso fortuito, fato 
príncipe, fato da Administração ou de interferências imprevistas resultem, comprovadamente, 
em acréscimo ou redução dos custos da CONCESSIONÁRIA. 
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Parágrafo 1°. Na impossibilidade de demonstrar previamente, de forma precisa, os impactos 
financeiros do evento ensejador do desequilíbrio, bastará que a Concessionária 
motive, devidamente, o pleito de recomposição do equilíbrio econômico 
financeiro, de modo que a Concedente procederá a instauração de Processo 
Administrativo de apuração dos mesmos, no bojo do qual os referidos impactos 
deverão ser devidamente comprovados. 

Parágrafo 2°. A critério da CONCEDENTE, para o reequilíbrio econômico e financeiro do 
Contrato, poderão ser implementados os seguintes instrumentos de 
reequilíbrio: 

• Revisão dos valores das Tarifas de Remuneração; 
• Redução dos encargos da CONCESSIONÁRIA sem redução de qualidade 

Indenização; 
• Prorrogação do prazo do presente Contrato; 
• Combinação dos mecanismos anteriores. 

Parágrafo 3°. As partes poderão, ainda, caso haja consenso, optar, em alternativa à revisão do 
Contrato, pela sua extinção ou pela adoção de outras soluções que envolvam alteração das 
obrigações da CONCESSIONÁRIA. 

Parágrafo 4°. Passados 05 (cinco) anos do término da vigência do prazo do Contrato sem que a 
parte interessada solicite a instauração de Processo Administrativo visando à recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, será presumida a renúncia deste direito. 

Cláusula 71. As análises sobre o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro deverão se dar em 
um prazo de 30 (trinta) dias após a sua apresentação, prorrogáveis por igual período, desde que 
justificado. 

Parágrafo 1°. A CONCEDENTE poderá, dentro do prazo acima definido, solicitar informações 
complementares, realizar diligências e auditorias para dar suporte às análises, com uso de pessoal 
próprio ou de terceiros, legalmente constituídos. 

Parágrafo 2°. Não havendo manifestação da Concedente, pode a Concessionária solucionar esse 
conflito por meio de arbitragem. 

CAPÍTULO XIII - DAS RECEITAS ACESSÓRIAS 

Cláusula 72°. Respeitado o disposto na Legislação, a CONCESSIONÁRIA poderá explorar 
receitas acessórias à Concessão, como por exemplo, e dentre outras: serviços de publicidade 
nos ônibus, nos cartões eletrônicos do SBE, nos terminais e abrigos de ônibus, venda de 
espaços lógicos dos cartões eletrônicos do SBE e outros julgados oportunos. 

Parágrafo 1°. Os contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA que gerem receitas acessórias 
deverão ser submetidos à avaliação e anuência da CONCEDENTE. 

Parágrafo 2°. Os contratos relacionados com publicidade deverão 
Município e as eventuais restrições legais. 
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Parágrafo 3°. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar à CONCEDENTE mensalmente um 
Relatório de Prestação de Contas referente às receitas acessórias auferidas, respeitando a 
legislação, no que couber. 

Cláusula 73. As receitas previstas na cláusula anterior serão integralmente apropriadas pela 
CONCESSIONÁRIA até o limite de 20% (vinte por cento) da receita anual líquida da 
CONCESSIONÁRIA. 

Parágrafo 1°. Caso as receitas previstas no ~aput superem o limite de 20% (vinte por cento) da 
receita anual líquida da CONCESSIONARIA, a diferença deverá ser repartida com a 
CONCEDENTE, que fará jus ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do resultado líquido 
positivo. 

Parágrafo 2°. A parcela das receitas acessórias repartidas com a CONCEDENTE, nos termos do 
parágrafo antecedente, será considerada no equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

Parágrafo 3°. Para o cálculo de que trata o presente item, será considerado o total anual da 
arrecadação com receitas acessórias alternativas, complementares ou de projetos associados. 
Para fins de comparação entre tais receitas e a receita advinda da tarifa pública e eventuais 
subsídios, serão sempre comparados os mesmos anos-base. 

Cláusula 74. Na apuração dos valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de receitas 
acessórias serão considerados os valores expressos nos respectivos contratos privados, bem 
como nas Notas Fiscais por ela emitidas em favor dos tomadores de serviço, sendo vedada a 
substituição de tais documentos por quaisquer outros que exprimam valores ideais, ou de 
mercado, de serviços similares aos realizados pela CONCESSIONÁRIA. 

Cláusula 75. Parcelas das receitas acessórias serão consideradas no equilíbrio economico
financeiro da concessão, contribuindo para a modicidade tarifária conforme prevê a Lei n° 
12.587 de 03 de janeiro de 2012 e o Contrato. 

CAPÍTULO XIV - DOS PAGAMENTOS AO MUNICÍPIO 

Cláusula 76. Pela outorga da Concessão, a CONCESSIONÁRIA pagará mensalmente ao 

Município o valor equivalente ao produto da quantidade de ônibus de sua frota operacional pelo 

valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) por veículo, correspondente ao valor proposto na 

Concorrência. 

Parágrafo 1°. O valor unitário da outorga será reajustado quando da ocorrência de reajuste e ou 
revisão tarifária no mesmo percentual de reajuste do valor da Tarifa de Remuneração. 

Parágrafo 2°. Os pagamentos do valor de outorga deverão ocorrer até o último dia útil do mês 
subsequente, mediante depósito em conta corrente da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. 

Parágrafo 3°. Os valores a serem pagos à CONCEDENTE pelas CONCESSIONÁRIAS poderão 
ser objeto de compensação com créditos a receber. 

Parágrafo 4°. Havendo atraso no pagamento do valor de outorga, os valores devidos deverão ser 
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acrescidos de multa, no valor de 1,0% (um por cento) ao mês, além de sujeitar a 
CONCESSIONÁRIA às sanções estabelecidas no Contrato. 

Parágrafo 5°. No caso de ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro, devidamente 
reconhecido pela CONCEDENTE, bem como por decisão judicial ou arbitral, poderá a 
CONCESSIONÁRIA reter o valor de outorga, até o limite do desequilíbrio reconhecido, 
operando-se a sua compensação até o limite do valor do desequilíbrio. 

Cláusula 77. A CONCESSIONÁRIA pagará ao Município os impostos municipais incidentes 
sobre as receitas decorrentes das atividades realizadas no cumprimento deste contrato, taxas e 
custos de gerenciamento em conformidade com a legislação. 

CAPÍTULO XV- DOS DIREITOS E OBRJGAÇÕES DAS PARTES E DOS USUÁRJOS 

Cláusula 78. São direitos dos usuários dos serviços, sem prejuízo de outros previstos na 
legislação aplicável: 

I. Dispor dos serviços de forma adequada, em condições de regularidade, 
eficiência, segurança, higiene, conforto, cortesia e generalidade; 

II. Obter todas as informações necessárias para o bom uso do serviço; 

III. Receber informações sobre qualquer modificação ocorrida no serviço com 
a antecedência necessária; 

IV. Externar reclamações e sugestões através de canais próprios instituídos 
pela CONCEDENTE e pelos concessionários; 

V. Ser tratado com urbanidade e respeito; 

VI. Beneficiar-se das gratuidades e abatimentos de Tarifa Pública previstos na 
legislação e normas regulamentares aplicáveis; 

VII. Levar ao conhecimento da CONCEDENTE, as irregularidades de que tenha 
conhecimento referente à operação dos serviços, participando, de forma 
ativa, de sua fiscalização; 

VIII. Livre acesso e circulação das pessoas portadoras de deficiência físico
motora e facilidade de acesso e circulação dos usuários, especialmente 
gestantes e idosos, na forma da regulamentação aplicável; 

IX. Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigações dos concessionários e da 
CONCEDENTE. 

Cláusula 79. São obrigações dos usuários dos serviços, sem prejuízo de outros previstos na 
legislação aplicável: 

I. Pagar pelo serviço utilizado de acordo com a legislação e normas 
regulamentares aplicáveis, incluindo a obrigação de compra antecipada de 
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créditos eletrônicos de pagamento de passagens, em razão de vedação 
legal de pagamento da Tarifa Pública no interior dos ônibus; 

II. Preservar e zelar pela preservação dos bens vinculados à prestação do 
servtço; 

III. No uso dos serviços, portarem-se de maneira adequada e utilizar o serviço 
de acordo com as normas estabelecidas pela CONCEDENTE, em especial, 
não praticando atos que gerem prejuízos aos ônibus, terminais, abrigos 
entre outros equipamentos. 

IV. Zelar pela eficiência do serviço, não praticando qualquer ato que possa 
prejudicar o serviço ou os demais usuários, utilizando-o de forma 
adequada; 

Cláusula 80. São direitos básicos da CONCEDENTE, além de outros previstos nas normas 
aplicáveis ao serviço público de transporte coletivo: 

I. Regulamentar os serviços e fiscalizar permanentemente sua prestação, com 
o livre exercício de suas atividades de gerenciamento, respeitadas as 
competências e determinações expressas na legislação, no Regulamento e 
demais atos normativos; 

II. Ter pleno e irrestrito acessa a todas as informações sobre o objeto da 
concessão, inclusive, em tempo real, por meio de sistema informatizado de 
monitoramento das atividades desenvolvidas pela CONCESSIONÁRIA, 
de modo que lhe sejam disponibilizados, dentre outros, todos os dados 
atuais sobre quantidade de passageiros transportados por tipo e valor de 
pagamento de passagem, número de veículos em circulação, localização e 
velocidade destes, e os dados capazes de permitir avaliar a qualidade e a 
regularidade do serviço e os seus aspectos econômico-financeiros; 

III. O livre acesso às instalações da CONCESSIONÁRIA e aos seus veículos, 
desde que para exercício de suas atividades de gerenciamento do serviço 
de transporte coletivo; 

IV. O acatamento por parte das CONCESSIONÁRIAS e de seus prepostos, 
das instruções, normas e especificações emitidas. 

V. Determinar alterações nos serviços, modificando especificações 
operacionais com a finalidade de melhor atender ao interesse público, 
observado sempre o equilíbrio econômico-financeiro da Concessão, a 
demanda projetada para cada Lote dos serviços, bem como as 
características físicas e geográficas das respectivas garagens. 

VI. Zelar pela boa qualidade dos serviços com base nos princípios da licitação, 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, conforto, atualidade, 
generalidade, cortesia na sua prestação, modicidade das Tarifas Públicas, 
defesa do meio ambiente e do patrimônio arquitetônic/o; p~aisagístico~
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Cláusula 81 . 

respeito às diretrizes de uso do solo e de pleno respeito aos direitos dos 
usuários e dos concessionários. 

VII. Estimular o constante aperfeiçoamento técnico, tecnológico e operacional 
dos serviços; 

VIII. Receber os valores devidos pelas CONCESSIONÁRIAS. 

São obrigações da CONCEDENTE, além de outros previstos nas normas 
aplicáveis ao serviço público de transporte coletivo: 

I. Planejar o Sistema de Transporte Coletivo e especificar o serviço 
correspondente, considerando as necessidades da população; 

li. Fiscalizar os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA e tomar as 
providências necessárias à sua regularização; 

III. Realizar as apurações relativas ao Sistema de A vali ação da Qualidade; 

IV. Garantir livre acesso à população das informações sobre o serviço de 
transporte; 

V. Mostrar aos usuanos, de modo claro, preciso e em tempo hábil, 
informações sobre as alterações no serviço de transporte; 

VI. Receber e analisar as propostas e solicitações da CONCESSIONÁRIA, 
informando-a de suas conclusões; 

VII. Manter hígida, ao longo de todo o período de concessão, as garantias 
concedidas em favor da CONCESSIONÁRIA; 

VIII. Acompanhar a evolução econômico-financeira do Contrato, tomando as 
medidas necessárias para o seu equilíbrio; 

IX. Observar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, a demanda 
projetada para cada Lote dos serviços, bem como as caracteristicas físicas 
e geográficas das respectivas garagens, quando da criação ou extinção de 
linhas; 

X. Assegurar a distribuição proporcional dos fatores de produção (frota e 
produção quilométrica) entre os lotes de forma a garantir as participações 
de cada lote na receita global do SIT -Cuiabá; 

XI. Efetuar o pagamento e ou o encontro de contas relativas à cobertura da 
receita relativa às gratuidades e qualquer outro valor de subsídio tarifário 
que seja estabelecido de forma periódica, na forma do CONTRA TO DE 
CONCESSÃO; 

I 
~'"' '"''""""' :5õ c"" '"""'"' CP ·7SOOS·1tlóC.,.b>}.!l 
T~·:nn (6S)364S-6021 / ó176 ,W~..,.naabi".Lg:1!b 



XII. Ressarcir a CONCESSIONÁRIA na hipótese de destruição ou dano de 
veículos ou outros bens vinculados à concessão por vandalismo, 
terrorismo ou ação de movimentos multitudinários; 

XIII. Elaborar aditivos ao CONTRA TO DE CONCESSÃO de modo que este se 
mantenha sempre atualizado; e 

XIV. Promover a fiscalização e coibir todas as formas de transporte coletivo 
clandestino, não regulamentado. 

XV. Manter ígida, ao longo de todo período de concessão, as garantias 
concedidas a favor da Concessionária. 

Cláusula 82. São direitos da CONCESSIONÁRIA: 

I. Garantia de ampla defesa na aplicação das penalidades previstas no 
Regulamento de Execução e Exploração dos Serviços Públicos de 
Transporte Coletivo e Seletivo de Cuiabá, no CONTRA TO DE 
CONCESSÃO e na legislação, respeitados os prazos, formas e meios 
especificados; 

11. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão, respeitados 
os princípios legais e regulamentares que regem a forma de exploração do 
servtço; 

li I. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Receber regularmente, a cada 15 (quinze dias ),os valores relativos aos 
pagamentos da CONCEDENTE a título de cobertura das gratuidades e ou 
de subsídios tarifários. 

Garantia de análise nos prazos definidos, por parte da CONCEDENTE, 
das propostas apresentadas em relação à especificação dos serviços, à 
organização da operação e a recursos relativos ao sistema de avaliação da 
qualidade; 

Recebimento de respostas em relação às consultas formuladas nos prazos 
fixados; 

A execução das garantias concedidas pela CONCEDENTE, em caso de 
desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato; 

A proposição e a organização de atendimentos, por transporte coletivo, 
tarifados ou não, a eventos e a situações especificas não previsto como 
escopo habitual da Concessão de transportes coletivos, desde com 
anuência da CONCEDENTE; 

Ser ressarcida pela CONCEDENTE na hipótese de destruição que venha a 
inutilizar permanentemente o veículo por terrorismo ou ação de movimentos 
multitudinários; e 
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IX. Estar assegurada que a CONCEDENTE irá coibir todas as formas de 
transporte clandestino. 

Cláusula 83. São obrigações da CONCESSIONÁRIA, além de outros previstos nas normas 
aplicáveis ao serviço público de transporte coletivo: 

I. Assegurar a fiel observância dos direitos dos usuários dos serviços; 

II. Tratar os usuários dos serviços e o público em geral com urbanidade e 
educação; 

111. Buscar a constante expansão do número de passageiros atendidos, bem 
como a racionalidade dos serviços prestados em nome da modicidade 
tarifária; 

IV. Cumprir o disposto no Regulamento de Execução e Exploração dos 
Serviços Públicos de Transporte Coletivo e Seletivo de Cuiabá, no Código 
de Conduta, no CONTRA TO DE CONCESSÃO, nas Ordens de Serviço 
de Operação, nas instruções da CONCEDENTE, além das demais normas 
regulamentadoras; 

V. Operar os serviços designados para o lote de serviços em observância das 
participações no SIT -Cuiabá definidas no CONTRA TO DE 
CONCESSÃO; 

VI. Firmar o Acordo Operacional com as demais CONCESSIONÁRIAS; 

VII. Cumprir e fazer cumprir fielmente as disposições do Edital da licitação e 
respectivos anexos, bem como da legislação aplicável, mantendo durante 
toda a vigência da concessão as condições de habilitação e qualificação 
exigidas nos citados instrumentos; 

VIII. Operar os serviços de forma a garantir a sua regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, conforto, cortesia, 
modicidade tarifária e comodidade defesa do meio ambiente e do 
patrimônio arquitetônico e paisagístico, respeito às diretrizes de uso do 
solo e de pleno respeito aos direitos dos usuários, na forma da lei e normas 
regulamentares; 

IX. Prestar todas as informações solicitadas pela CONCEDENTE; 

X. Dar condições de pleno funcionamento aos serviços sob sua 
responsabilidade; 

XI. 

XII. 

Adequar a frota às necessidades do serviço, de acordo com o estabelecido 
pela CONCEDENTE; 

Assegurar atendimento adequado em razão de modificações da cida~o 

longo do prazo de vigência da concessão; ' \' \Y; 
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XIII. Promover a atualização e o desenvolvimento tecnológico das instalações, 
equipamentos e sistemas, com vistas a assegurar a melhoria da qualidade 
do serviço e a preservação do meio ambiente; 

XIV. Assumir os custos de operação, limpeza e conservação dos terminais que 
lhe forem delegados; 

XV. Implantar e operar o Sistema de Monitoramento da Operação e o Sistema 
de Monitoramento de Imagens de forma articulada com as demais 
CONCESSIONÁRIAS; 

XVI. Formalizar o Acordo de Adesão ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica 
existente em Cuiabá e implantar os equipamentos embarcados necessários 
à operação do SBE. 

XVII. Efetuar e manter atualizada sua escrituração contábil e societária, 
levantando demonstrativos mensais, semestrais e anuais , observando 
normas contábeis geralmente aceitas, aplicadas a plano de contas e 
modelos estabelecidos pela CONCEDENTE, se o caso, de modo a 
possibilitar a fiscalização respectiva; 

XVIII. Liberar acesso à fiscalização do Município, em qualquer época, aos 
equipamentos e instalações vinculados ao serviço; 

XIX. Pagar à CONCEDENTE os valores devidos de outorga e às multas 
impostas; 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

Utilizar veículos que preencham os requisitos de operação, conforme 
previsto nas normas regulamentares pertinentes, mantendo as 
características dos ônibus fixadas pela CONCEDENTE; 

Preservar a inviolabilidade dos instrumentos de controle de passageiros, e 
outros dispositivos de controle e monitoração determinados pela 
CONCEDENTE; 

Apresentar, sempre que forem exigidos, os seus ônibus para vistoria técnica 
comprometendo-se a sanar, em prazo determinado pela 
CONCEDENTE, as irregularidades que possam comprometer o conforto, 
a segurança e a regularidade do transporte de passageiros; 

Apresentar, diariamente, os seus veículos para o início de operação em 
adequado estado de conservação e limpeza, adotando procedimentos que 
permitam assim mantê-los durante toda a jornada operacional, salvo na 
ocorrência de restrições operacionais e de condições climáticas; 

Comunicar a CONCEDENTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da 
data da ocorrência de acidentes, informando também, as providências 

adotadas e a asls::.c~~~~~ foi prestada e proposta aos uio~,:~· : ind:
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XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 

uma cópia de Boletim de Ocorrência; 

Manter seus empregados devidamente identificados e adequadamente 
uniformizados, bem como devidamente informados e treinados em relação 
ao Código de Conduta; 

Responder por atos e ações por eles praticados, que atentem à moral, aos 
bons costumes e aos direitos de terceiros, especialmente dos usuários; 

Ressarcir a CONCEDENTE por qualquer dano provocado por seus 
empregados ou prepostos, durante a execução dos serviços, praticados 
contra o patrimônio público municipal; 

Garantir a continuidade da viagem, providenciando a imediata substituição 
do ônibus avariado ou o transporte gratuito dos usuários que estejam 
dentro do mesmo e que tenham pagado a Tarifa Pública, no primeiro 
horário subsequente; 

Operar somente com pessoal devidamente uniformizado, capacitado, 
treinado, habilitado e devidamente cadastrado, portando documentos de 
identificação, com observância das normas municipais aplicáveis, bem 
como da legislação trabalhista, previdenciária, securitária, de segurança e 
medicina do trabalho; 

Contar com quadro de pessoal contratado com observância das normas de 
direito privado e trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação 
jurídica entre os terceiros contratados pela CONCESSIONÁRIA e o 
Município; 

Apresentar periodicamente a comprovação de regularidade das obrigações 
previdenciárias, tributárias e trabalhistas; 

Arcar, por sua conta única e exclusiva, com todas as despesas necessárias à 
execução dos serviços objeto deste CONTRA TO DE CONCESSÃO; e 

Autuar e processar as reclamações feitas pelos usuários a respeito dos 
serviços, de modo a respondê-las motivadamente no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, adotando as providências que se fizerem necessárias. 

Cláusula 84. A CONCESSIONÁRIA deverá arcar, por sua conta única e exclusiva, com todas 
as despesas necessárias à execução dos serviços objeto deste Contrato, em especial: 

I. 

li . 

Despesas com pessoal contratado, tanto para a operação e a manutenção, 
quanto para a administração, inclusive salários e encargos; 

Gastos de aquisição, manutenção e reparação de todo o material fixo ou 
rodante, permanente ou de consumo, necessário ao seu funcionamento ou à 
prestação de serviço; 
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III. Investimentos ou despesas com bens imóveis e móveis, em especial, veículos, 
abrangendo aquisição, locação, uso, manutenção ou reparo; 

IV. Investimentos necessários à implantação do SBE; SCO e SMI; 

V. Investimentos necessários à execução de obras e instalações de equipamentos 
de apoio ao transporte coletivo; 

VI. Custos de administração, operação, limpeza e conservação dos terminais de 
integração; 

VII. Impostos, taxas ou contribuições que incidam ou venham a incidir sobre suas 
atividades, lucros, serviços, bens e outros; 

VIII. Indenizações devidas a terceiros por danos ou prejuízos causados por seus 
empregados ou prepostos, decorrentes da operação dos serviços, na forma da 
lei; 

IX. Despesas relativas à legislação trabalhista e previdenciária em vigor, bem 
como o pagamento de quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser devidos 
ao seu pessoal, por força de lei ou convenção coletiva de trabalho; 

X. Todos e quaisquer tributos, contribuições previdenciárias e securitárias, 
multas ônus e obrigações oriundas deste CONTRA TO DE CONCESSÃO 
pelos quais a CONCESSIONÁRIA seja responsável, quer de natureza fiscal, 
civil, acidentária, securitária, previdenciária e trabalhista, em toda a sua 
plenitude; e 

XI. Encargos financeiros decorrentes de empréstimos e financiamentos para 
quaisquer finalidades necessanas à execução dos serviços objeto deste 
CONTRA TO DE CONCESSÃO. 

Parágrafo Único. Nenhuma responsabilidade caberá à CONCEDENTE em relação à 
CONCESSIONÁRIA, em caso de insuficiência de recursos de sua parte para a efetiva prestação 
dos serviços objeto deste CONTRA TO DE CONCESSÃO. 

CAPÍTULO XVI - DO ACORDO OPERACIONAL 

Cláusula 85. , Integra o presente contrato, o Acordo Operacional firmado pela 
CONCESSIONARIA, como condição prévia para a presente avença, que passa a integrá-lo, 
visando disciplinar as obrigações comuns às CONCESSIONÁRIAS, abrangendo entre outros os 
seguintes itens: 

I. Implantação e operação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica - SBE, incluindo 
sistema de biometria facial; 

11. Implantação e operação de sistema de remuneração com 



recursos arrecadados e aqueles, porventura decorrentes de subsídios públicos; 

111. Implantação de Sistema de Monitoramento e Controle Operacional do Serviço 
Público de Transporte Coletivo de Cuiabá (SCO); 

IV. Implantação e operação do Sistema de Monitoramento por Imagens (SMI); 

V. Realização da divulgação de informações aos Usuários; 

VI. Operação, manutenção, limpeza, conservação e operação dos equipamentos 
urbanos de apoio à operação dos serviços como terminais de integração e 
estações de conexão, cuja responsabilidade venha, por instrumento próprio, 
ser delegado pela CONCEDENTE aos concessionários; 

VII. Execução de pesquisas e estudos técnicos visando a apresentação de propostas 
à CONCEDENTE sobre ajustes no SIT-Cuiabá; 

VIII. Realização do Serviço Buscar; e 

IX. Planejamento centralizado da operação dos serviços. 

Cláusula 86. O Acordo Operacional contém a obrigação, assumida pelos respectivos 
subscritores, de cumprir fielmente e de forma coordenada, as obrigações comuns a todas as 
CONCESSIONÁRIAS decorrentes da Lei, da regulamentação aplicável, do Edital e respectivo 
anexo, e do presente Contrato, além de prever a responsabilidade solidária dos respectivos 
subscritores por todas as obrigações dele decorrentes. 

Cláusula 87. As eventuais alterações no Acordo Operacional deverão ser previamente 
submetidas à aprovação da CONCEDENTE. 

Parágrafo único. Ao longo da execução do Contrato, a CONCESSIONÁRIA, mediante 
deliberação com as demais CONCESSIONÁRIAS operadoras de outros lotes do Sistema, poderá 
reajustar o percentual de participação no SIT - Cuiabá, nos termos a serem fixados no Acordo 
Operacional. 

CAPÍTULO XVII - DA EVOLUÇÃO DO SIT -CUIABÁ 

Cláusula 88. A SEMOB, no decorrer do prazo entre a assinatura do Contrato e o IniCIO de 
operação realizará as ações necessárias para a implantação das modificações operacionais no 
SIT -Cuiabá que estão estabelecidas no Projeto Básico do Edital de Concorrência em relação à 
situação vigente há época em que vierem a ser implantadas. 

Cláusula 89. A CONCESSIONÁRIA, nos termos do Acordo Operacional deverá, em um prazo 
máximo de 18 (dezoito) meses a contar do início de operação dos serviços, iniciarem um estudo 
técnico para a promoção de adequações nos serviços estabelecidos para o início da operação, 
visando o seu aperfeiçoamento, bem com a promoção de maiores racionalidades, a ampliação da 
acessibilidade à cidade e a qualidade dos serviços ofertados. 

Parágrafo 1°. Os estudos deverão ser realizados mediante procedimentos 
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incorporem a SEMOB em todas as suas etapas visando um acompanhamento contínuo e a 
adequação das propostas formuladas à política de mobilidade e transporte do Município, 
favorecendo a sua aprovação. 

Parágrafo 2°. Os estudos deverão ser realizados com o uso de técnicas de planejamento 
consagradas, sendo requerida a preparação de uma base de dados sobre a distribuição espacial 
e temporal da demanda de transporte coletivo, por meio de pesquisas de campo e ou 
processamento de dados dos sistemas de controles disponíveis (SBE e SCO). 

Parágrafo 3°. Os estudos, se o caso poderá indicar ações operacionais e de infraestrutura a 
serem viabilizados pela CONCEDENTE enquanto suporte à promoção das mudanças 
propostas. 

Cláusula 90. Finalizados os estudos, os seus resultados deverão ser objeto de avaliação e 
aprovação por parte da SEMOB, como condição para a implantação das ações propostas. 

Cláusula 91. A operação dos serviços pressupõe a operação dos futuros sistemas estruturais, do 
tipo BRT- Bus Rapid Transit, que venham a ser implantados, bem como a operação de linhas 
de al imentação, integrados ao VLT, quando este sistema vier a ser implantado. 

Cláusula 92. A implantação de alterações estruturais nos serviços, como a operação dos BRTs 
ou a instalação da rede integrada com o VL T será objeto de reavaliação da situação econômico
financeira da Concessão. 

CAPÍTULO XVIII - DO ESTABELECIMENTO DO CONTRA TO 

Cláusula 93 . O presente instrumento é assinado por pessoa jurídica regida pelo seu estatuto 
social, que constitui parte integrante deste CONTRA TO DE CONCESSÃO. 

Parágrafo 1°. As alterações no estatuto social, assim como a celebração de acordos de acionistas 
ou instrumentos semelhantes e respectivos aditamentos, que possam afetar direta ou 
indiretamente a concessão ou que resultem em eventual transferência da concessão ou do 
controle societário, deverão ser previamente submetidas à aprovação da CONCEDENTE. 

Parágrafo 2°. O descumprimento do disposto no parágrafo anterior implicará a caducidade da 
concessão, sem prejuízo da imposição das demais penalidades cabíveis e das eventuais perdas 
e danos. 

Cláusula 94. A CONCESSIONÁRIA deverá adotar contabilidade e demonstrações financeiras 
padronizadas, na forma da regulamentação aplicável. 

Cláusula 95. A transferência da concessão e do controle societário da CONCESSIONÁRIA é 
regida pela Cláusula 147 e seguintes. 
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CAPÍTULO XIX -DA GARANTIA 

Cláusula 96. A CONCESSIONÁRIA prestou garantia na modalidade dentre as especificadas no 
§ 1 o do artigo n° 56 da lei 8.666/93 observados os termos do Edital, equivalente a 1% (um por 
cento) do valor anual estimado do CONTRATO DE CONCESSÃO, conforme Cláusula 153. 

Parágrafo 1°. Anualmente, até o dia 23 de dezembro, a CONCESSIONÁRIA deverá renovar 
a garantia de execução contratual sob pena de declaração de caducidade do Contrato, com 
valor atualizado pela variação do valor da Tarifa de Remuneração entre a data de apresentação 
da garantia renovada e a data de assinatura deste Contrato. 

Parágrafo 2°. Poderá haver substituição entre modalidades de garantia, durante a vigência do 
Contrato desde que previamente aprovada pela CONCEDENTE. 

Parágrafo 3°. A garantia feita por meio de Títulos da Dívida Pública ou por Seguro-Garantia, 
deverá ter prazo de validade compatível com o prazo para a sua devolução. 

Cláusula 97. O valor da garantia poderá será utilizado para, dentre outros objetivos, realizar, em 
favor da CONCEDENTE, o pagamento de penalidades, verbas indenizatórias e valores de 
outorga devidos pela CONCESSIONÁRIA. 

Parágrafo 1°. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o pagamento das penalidades ou 
verbas indenizatórias, a CONCESSIONÁRIA permanecerá pessoalmente responsável pela 
diferença. 

Parágrafo 2°. Na hipótese da execução da garantia, a CONCESSIONÁRIA deverá repô-la ou 
complementá-la dentro de 30 (trinta) dias, de modo a manter o seu valor integral estabelecido 
nesta cláusula. 

Cláusula 98. A garantia contratual só será liberada ou restituída após o integral e satisfatório 
cumprimento do presente Contrato, mediante ato liberatório da CONCEDENTE, de acordo 
com o art. 465 do RGCAF e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, podendo ser retida, 
se necessário, para quitar eventuais obrigações da CONCESSIONÁRIA. 

Cláusula 99. A CONCEDENTE obriga-se a assegurar os recursos orçamentários necessários ao 
eventual pagamento de valores complementares à receita tarifária, a título de subsídio ao valor da 
Tarifa Pública paga pelos passageiros, conforme previsto na Cláusula 59 e seguintes do presente 
Contrato, incluindo na proposta orçamentária anual dotação específica, vinculada à Secretaria 
de Mobilidade Urbana - SEMOB, em valor suficiente para suportar o eventual déficit tarifário 
para o exercício subsequente, bem como vetar alterações na referida proposta que reduzam ou 
restrinjam a dotação destinada ao seu pagamento, e não efetuar contingenciamento de tais 
recursos. 

Cláusula I 00. O Fundo Municipal Garantidor dos Projetos de Parceria Público-Privada -
FUNGEP assume neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a condição de fiadora 
solidariamente responsável pelo fiel cumprimento das obrigações imputáveis à CONCEDENTE, 
que vigorará de acordo com os limites e condições estabelecidos neste Contrato, renun~do 
expressamente ao beneficio previsto no artigo 827 do Código Civil. ( ~ 
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Cláusula 1 O 1. A obrigação solidária do FUNGEP será assegurada mediante concessão de 
direito real em favor da CONCESSIONÁRIA, instituído nos termos do artigo 1.419, e seguintes 
do Código Civil Brasileiro, até o prazo previsto para emissão da respectiva ordem de serviço, 
que poderá ser executado pela CONCESSIONÁRIA, após o lapso temporal de 30 (trinta) dias 
de atraso da obrigação prevista à CONCEDENTE. 

Parágrafo 1°. A garantia outorgada pelo FUNGEP será instituída por meio da concessão de 
direito real sobre ativos (móveis ou imóveis) líquidos, desafetados e disponíveis, de sua 
titularidade, no montante de 3/12 (três doze avos) do total da Tarifa de Remuneração anual da 
CONCESSIONÁRIA. 

Parágrafo 2°. Os ativos de titularidade do FUNGEP sobre os quais recairão o gravame decorrente 
da instituição de direito real, estão definidos nos Anexos do presente Contrato. 

Parágrafo 3°. A instituição da garantia prevista nesta Cláusula é condição suspensiva da 
execução do Contrato. 

Cláusula 102. A CONCEDENTE se compromete a disponibilizar a efetiva garantia prevista 
nas Cláusulas anteriores, à CONCESSIONÁRIA como condição para emissão da respectiva 
ordem de serviço. 

Cláusula 103. Caso a garantia prevista nas Cláusulas anteriores, por qualquer motivo, não 
possa ser utilizada por razões alheias à vontade das partes, a 
CONCESSIONÁRIA proporá imediatamente a substituição da garantia, que deverá atender às 
condições previstas nas Cláusulas anteriores, ficando as partes obrigadas a adotar todas as 
medidas necessárias para a implementação da nova forma de garantia das eventuais obrigações 
pecuniárias da CONCEDENTE. 

Parágrafo único. A não observância da substituição prevista na presente cláusula, por período 
superior a 6 (seis) meses, ensejará, desde que solicitada pela CONCESSIONÁRIA, fazendo uso 
do disposto no capítulo XXIV do Contrato, a rescisão do Contrato. 

CAPÍTULO XX- DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS 

Cláusula 104. ACONCESSIONÁRIA poderá, em conformidade com a legislação federal , 
contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessórias ou complementares aos 
serviços concedidos, bem como a implementação de projetos associados, sem prejuízo da sua 
responsabilidade pelos prejuízos causados à CONCEDENTE, aos usuários ou a terceiros, desde 
que de acordo com o estabelecido no Contrato e mediante prévia autorização da 
CONCEDENTE. 

Parágrafo 1°. Os contratos referidos neste item serão regidos pelo direito privado, não se 
estabelecendo qualquer relação jurídica entre terceiros e a CONCEDENTE. 

Parágrafo 2°. A execução das atividades contratadas por terceiros pressupõe o cumprimento das 
normas regulamentares aplicáveis. 

Parágrafo 3°. A CONCESSIONÁRIA 
a respeito dos contratos com terceiros. 

manterá a CONCEDENTE permanentemente info~ 
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Parágrafo 4°. A contratação de terceiros não configurará o instituto da subconcessão. 

CAPÍTULO XXI - DOS BENS REVERSÍVEIS E DESAPROPRIAÇÕES 

Cláusula 105. Constituem bens reversíveis da Concessão: 

I. Os meios eletrônicos de pagamento (cartões inteligentes) do Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica e os créditos tarifários neles existentes que estejam 
em circulação ao término do prazo contratual , de forma a não causar 
prejuízos aos detentores dos mesmos; 

li. A frota de veículos de tecnologias não poluentes como veículos elétricos, 
híbridos, à GNV, ou correlatos que ao final do prazo deste contrato não 
estejam totalmente depreciados; e 

III. Outros bens, que, na forma do CONTRATO DE CONCESSÃO, venham a 
ser definidos como bens reversíveis. 

Parágrafo único. Caso, no decorrer do prazo da concessão, a CONCESSIONÁRIA venha a 
realizar obras e benfeitorias no sistema viário e nos terminais relacionadas com a prestação do 
serviço de transporte coletivo e necessário ao melhor desenvolvimento do objeto da Concessão, 
devidamente justificadas e mediante ajuste com a CONCEDENTE, as mesmas reverterão ao 
Município ao final da concessão, ou em prazo intermediário, cabendo, na ocasião, a prévia 
apuração dos valores devidos à CONCESSIONÁRIA, em processo específico, onde deverão ser 
apurados os valores pagos, atualizados ao longo da concessão, e o valor residual devido, tudo 
de acordo com as regras acordadas no ato que der origem à execução de tais obras, que será 
objeto de aditivo ao CONTRATO DE CONCESSÃO. 

Cláusula 106. Cabe à CONCEDENTE o ônus de realizar as desapropriações necessárias à 
construção de equipamentos de apoio à operação do transporte coletivo, como terminais, pontos 
e estações de conexão. 

CAPÍTULO XXII - DAS PENALIDADES 

Cláusula 107. Pela inobservância parcial das obrigações previstas na legislação em vigor e, em 
especial, das previstas no presente Contrato, a CONCEDENTE poderá, de acordo com a natureza 
da infração, aplicar a CONCESSIONÁRIA as seguintes sanções, sem prejuízo daquelas previstas 
no Regulamento de Execução e Exploração dos Serviços Públicos de Transporte Coletivo e 
Seletivo de Cuiabá: 

I. Advertência escrita; 
II. Multa; 

III. Apreensão de veículo; 
IV. Afastamento do pessoal; 
V. Suspensão da operação do serviço; 

VI. Declaração de caducidade da Concessão. 

Parágrafo 1°. À CONCESSIONÁRIA será garantida ampla defesa na 
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no Regulamento de Execução e Exploração dos Serviços Públicos de Transporte Coletivo e 
Seletivo de Cuiabá e na legislação. 

Parágrafo 2°. A aplicação das penalidades previstas dar-se-á sem prejuízo da responsabilidade 
civil ou criminal. 

Parágrafo 3°. A autuação ou mesmo a observância da sanção não desobriga a 
CONCESSIONÁRIA de corrigir a falta que lhe deu origem nem de indenizar os prejuízos que 
causar. 

Cláusula 108. A CONCESSIONÁRIA responde civilmente por danos causados a terceiros e ao 
patrimônio público, na forma estabelecida em lei. 

Cláusula 109. Sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas na legislação municipal 
aplicável ao serviço público de transporte coletivo ficam estabelecidas as seguintes multas pelo 
descumprimento do presente contrato. 

! Multa diária no-vãíor ~qui~alerrte ao pro-duto de R$ -] 
2.100,00 (dois mil e cem reais), pela quantidade de : 

-
I. Não cumprimento do prazo de 

início de operação. 
I veículos da frota total do lote, até sua regularização, ; 
I em um prazo máximo de 15 (quinze) dias, e após ! 
! este prazo, convertido em inadimplência total e ; 
caducidade da concessão. -- -----------~. --- ·----- ------------- -

II. Não cumprimento da Multa diária no valor equivalente ao produto de R$ 
quantidade de veículos zero 2.000,00 (dois mil reais), pela quantidade de 
quilômetros ou com as soluções veículos da frota total do lote, até sua regularização, 
de climatização apresentadas na em um prazo máximo de 15 (quinze) dias, e após · 
Proposta Técnica , este prazo, convertido em inadimplência total e 

; caducidade da concessão. 
Iil. Frotã ~ d~sacordo -co~as- ~Multa diária no valor equivalente ao produto de R$ I 

especificações estabelecidas. 1.000,00 (mil reais), pela quantidade de veículos da i 
i frota total do lote, até sua regularização, em um 1 

__ -· __ --·--- ___ ___J praz9 máximo de _15 (quinze) dias. 
i IV. Instalações em desacordo com o I Multa diária no valor equivalente ao produto de R$ i 

I
·_'_ -- estipulado no Edital de • 400,00 (quatrocentos reais), pela quantidade de ! 

Concorrência. 1 veículos da frota total do lote, por item não ' 
_ _ _ ' cumprido, até sua regularização. 

V. Manutenção de frota com idade 
média superior à estabelecida 
na Cláusula 16 

VI. Manutenção de veículo com 
idade superior ao limite 
máximo estabelecido na 
Cláusula 16 
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Multa diária no valor equivalente ao produto de R$ , 
· 200,00 (duzentos reais), pela quantidade de veículos , 
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Multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por ' 
' veículo enquadrado nesta situação até sua 
' regularização. 



, VII. Não cumprimento de ! Multa diária d;-R$ 1.000~00-(mil reais) por veículo ' 

-
VIII. 

IX. 

determinação para ampliação . determinado para ampliação ou redução. 
ou redução de frota, após prazos l 
estabelecidos na Cláusula 21 . ! 

Não cumprimento dos prazos 
definidos para apresentação de 
projetos e implantação dos 
sistem~s 1SB~, SCO e SMI) 
Inadimplência parcial do 
contrato 

I 
.. ----- - __ ! 
:Multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até a 
: sua regularização. 

~- 2,5% (dois e-meio por cento) do valor estimado do 
i CONTRA TO DE CONCESSÃO. 

:---- --~--~--~-~----~ i 5,0% (cinco por cento) do val~r estimado do X. Inadimplência total do contrato 
! CONTRA TO DE CONCESSAO. 

- ' 

Parágrafo I 0 • A CONCESSIONÁRIA autuada poderá apresentar defesa, por escrito, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Notificação da Autuação. 

Parágrafo 2°. No caso da manutenção da autuação, a CONCESSIONÁRIA poderá interpor 
recurso hierárquico no prazo máximo de 1 O (dez) dias, contados da ciência da decisão. 

Parágrafo 3°. O processo será arquivado, ao final de qualquer das fases recursais, caso o Auto 
de Infração seja julgado improcedente. 

Parágrafo 4°. A CONCESSIONÁRIA terá um prazo de 30 (trinta) dias úteis para o pagamento 
da multa, nos seguintes casos: 

I. Data do recebimento do Auto de Infração, salvo se apresentar recurso; 

II. Data do recebimento de decisão em que não couber recurso. 

Parágrafo 5°. A CONCEDENTE, em face da falta de pagamento da multa, no prazo previsto no 
parágrafo anterior, poderá adotar isolada ou cumulativamente: 

I. Inscrição d a C O N C E S S I O N Á R I A n o C a d as t r o d a 
O í v i d a A t i v a d o Município; 

li. Execução da Garantia de Obrigações Contratuais; e 

III. Declaração de caducidade da Concessão. 

CAPÍTULO XXIII- DA INTERVENÇÃO NO SERVIÇO 

Cláusula 11 O. Não será admitida a ameaça de interrupção, nem a solução de continuidade, bem 
como falta grave na prestação do serviço público essencial de transporte coletivo de passageiros, 
o qual deverá estar à permanente disposição do usuário. 

Parágrafo I 0 • Para assegurar a continuidade do serviço ou para sanar falta grave na respectiva 
prestação, a CONCEDENTE, poderá intervir na execução dos serviços, assumindo-o total ou 
parcialmente, através da assunção do controle dos meios materiais e humanos utilizados pela 
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CONCESSIONÁRIA, vinculados ao serviço, ou através de outros meios, a seu exclusivo critério. 

Parágrafo 2°. Para os efeitos desta Cláusula, será considerado caso de falta grave na prestação 
do serviço, quando a CONCESSIONÁRIA: 

I. Realizar "lock-out", ainda que parcial; 

II. Apresentar elevado índice de acidentes na operação, por falta ou 
ineficiência de manutenção, bem como por imprudência de seus 
prepostos; 

III. Operar com veículos sem manutenção periódica ou em estado de 
conservação, que não assegure condições adequadas de utilização; e 

IV. Incorrer em infração que seja considerado motivo para a rescisão do 
vínculo jurídico pelo qual que lhe foi concedido o serviço; 

Cláusula 111. A CONCEDENTE não se responsabilizará pelos pagamentos vencidos 
anteriormente ao ato de intervenção, nem pelos que vencerem após seu termo inicial, exceto 
aqueles considerados indispensáveis à continuidade da operação dos serviços, desde que o ato 
de autorização de pagamento seja devidamente motivado e instruído. 

Cláusula 112. Finda a intervenção, a CONCEDENTE devolverá as instalações, equipamentos, 
meios e veículos nas mesmas condições em que os recebeu, salvo os desgastes naturais 
decorrentes do uso normal e decurso do tempo. 

Cláusula 113. Caso a CONCEDENTE seja obrigada, para manter a operação do serviço, a 
arcar com algum gasto que exceda os valores com despesas correntes (combustível, pneus, 
peças e acessórios, despesas de administração e com pessoal), será reembolsada pela 
CONCESSIONÁRIA, podendo a CONCEDENTE descontar a diferença apurada de 
remunerações futuras, cessada a suspensão do CONTRA TO DE CONCESSÃO. 

CAPÍTULO XXIV - DA EXTINÇÃO DO CONTRA TO 

Cláusula 114. A CONCEDENTE poderá extinguir a concessão, declarando a sua caducidade 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial , nos seguintes casos: 

I. O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo 
por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço, 
inclusive na hipótese de a CONCESSIONÁRIA apresentar elevado índice de acidentes ou falhas 
no serviço por falta ou ineficiência de manutenção, tudo ampla e devidamente comprovado, 
bem como por imprudência, imperícia ou negligência de seus prepostos; 

II. A CONCESSIONÁRIA descumprir, de forma culposa ou dolosa, cláusulas 
contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão, o que inclui, entre 
outras hipóteses: 

a) 

b) 

Reduzir a quantidade da frota abaixo do mínimo exigido, salvo motivo de força mai~ 

Retardar o início de operação dos serviços de forma não justificada; I ~ ~ 
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c) Atrasar o pagamento dos valores relativos à outorga por mars de 90 (noventa) dias; 

d) Transferência do CONTRA TO DE CONCESSÃO a terceiros no todo ou em parte, sem 
prévia e expressa anuência da CONCEDENTE. 

III. A CONCESSIONÁRIA paralisar o serviço por mais de 24 (vinte e quatro) 
horas, ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força 
maior, devidamente comprovada e comunicada a CONCEDENTE. 

IV. A CONCESSIONÁRIA perder as condições economrcas, técnicas ou 
operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido, o que inclui, entre outras 
hipóteses: 

a) Liquidação judicial ou extrajudicial , concurso de credores, ou falência da empresa 
contratada; 

b) Fusão, cisão ou incorporação da CONCESSIONÁRIA, sem a prévia e expressa 
anuência da CONCEDENTE; 

c) Arresto 
ou busca e apreensão que incidam sobre mais de 20% dos veículos que integram a frota 
vinculada ao serviço; e 

d) A CONCESSIONÁRIA não cumprir as penalidades impostas por 
infrações, nos devidos prazos. 

V. A CONCESSIONÁRIA não atender a intimação da CONCEDENTE no 
sentido de regularizar a prestação do serviço. 

VI. A CONCESSIONÁRIA for condenada em sentença transitada em julgado 
por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais. 

VIL A CONCESSIONÁRIA não observar o disposto na Cláusula 147 e na 
Cláusula 152. Deste contrato. 

Parágrafo único. A CONCEDENTE comunicara a CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, os 
descumprimentos contratuais referidos nesta cláusula, antes da instauração de processo 
administrativo de inadimplência, dando-lhe um prazo para a correção das falhas e transgressões 
apontadas e para o enquadramento, nos termos deste contrato. 

Cláusula 115. Para a declaração da caducidade da Concessão o CONCEDENTE notificará a 
CONCESSIONÁRIA para esse fim concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
apresentar defesa. 

Cláusula 116. Enquanto não for devidamente formalizada a declaração de caducidade do 
CONTRA TO DE CONCESSÃO, a CONCEDENTE poderá, se necessário, colocar outros 
veículos, seus ou de terceiros, em lugar daqueles da CONCESSIONÁRIA e tomar as providências 
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previstas para os casos de interrupção ou deficiência grave na prestação de serviço, inclusive a 
requisição administrativa de bens e pessoal da CONCESSIONÁRIA. 

Parágrafo único. A implementação das medidas previstas no caput desta cláusula não ensejará 
direito à indenização ou a revisão do equilíbrio econômico-financeiro em favor da 
CONCESSIONÁRIA. 

Cláusula 117. Ressalvada decisão do Juízo Arbitral ou do Poder Judiciário, não caberá à 
CONCESSIONÁRIA direito à indenização, além dos valores devidos em decorrência dos 
serviços efetivamente prestados até a data da cassação, salvo os direitos de retenção de eventuais 
créditos apurados em favor da CONCEDENTE. 

Cláusula 118. A concessão extinguir-se-á ainda por advento do termo contratual, encampação, 
rescisão, anulação e falência ou extinção da empresa CONCESSIONÁRIA e falecimento ou 
incapacidade do titular, no caso de empresa individual, na forma da legislação federal aplicável. 

Parágrafo 1°. Em até 6 (seis) meses antes da data de encerramento deste Contrato, deverá a 
CONCEDENTE proceder à abertura de procedimento específico para apuração, avaliação e 
liquidação de eventuais investimentos não amortizados, bem como de outras indenizações 
devidas pelas partes em razão das reais condições da execução do Contrato, por meio da 
aferição, ilustrativamente, das hipóteses elencadas na Cláusula 70 do Contrato. 

Parágrafo 2°. O procedimento de que trata o parágrafo anterior será conduzido por grupo de 
trabalho composto por 6 (seis) membros dos quais 3(três) indicados pela CONCESSIONÁRIA e 
3(três) pela CONCEDENTE. 

Parágrafo 3°. Cada parte deverá indicar para compor o grupo de trabalho: 

I (um) membro da área econômica; 
I (um) membro da área operacional; e 

1 (um) membro da área jurídica. 

Parágrafo 4°. Após o decurso do prazo descrito no parágrafo 1°, em havendo a constatação de 
valores devidos pela CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, a 

CONCEDENTE deverá apresentar, no prazo máximo, não prorrogável, de 30 (trinta) dias, 
plano de pagamento de eventuais indenizações. Em nenhuma hipótese o pagamento de que trata 
este parágrafo poderá ultrapassar o prazo de vigência do Contrato. 

Parágrafo 5°. O pagamento de eventuais indenizações devidas pela CONCEDENTE deverá ser 
realizado por meio de: 

I. 4 (quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas; 

II. Eventual transferência da outorga devida 
concessionário, diretamente à CONCESSIONÁRIA; ou 

pelo 

III. Transferência, realizada diretamente à CONCESSIONÁRIA pelo futuro 
concessionário, de receitas oriundas do novo Contrato. 
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Cláusula 119. A caducidade do CONTRA TO DE CONCESSÃO ensejada por infração 
contratual poderá acarretar a CONCESSIONÁRIA a declaração de inidoneidade para contratar 
com a Administração Pública Municipal, nos termos da legislação em vigor. 

Cláusula 120. Além dos casos de caducidade e do advento do termo contratual, sem a respectiva 
prorrogação, o CONTRA TO DE CONCESSÃO poderá ser extinto por encampação, 
rescisão, anulação e falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA. 

Parágrafo único. As hipóteses previstas nesta cláusula obedecerão à legislação aplicável. 

CAPÍTULO XXV- DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E DA ARBITRAGEM 

Cláusula 121. A Concedente e a Concessionária deverá, sempre que possível resolver 
amigavelmente, através de entendimentos e negociações diretas, as controvérsias decorrentes de 
interpretação do Contrato de Concessão, em especial as disposições sobre as questões econômico
financeiras e de interpretação da matriz de risco; 

Cláusula122. As partes deverão envidar os melhores esforços para resolver amigavelmente, 
utilizando-se do princípio da boa-fé, por meio de negociação direta, qualquer divergência/conflito 
de interesse que venha a surgir em decorrência do presente Edital e futuro Contrato; 

Parágrafo 1 o - As partes poderão submeter as controvérsias, não solucionadas por negociação direta, 

à mediação sob administração da AMIS - Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem e de 

acordo com as regras de seu Regulamento de Mediação; 

Parágrafo 2° - As partes declaram estar cientes que deverão comparecer a primeira sessão de 

mediação, conforme previsto no artigo 2°, Parágrafo 1°, da Lei N° 13.14011 5; 

Parágrafo 3 o Apenas será considerado como obrigatório o comparecimento das partes à primeira 

sessão de mediação. Após a realização da 1 o sessão a mediação somente terá segmento se houver 

manifestação de vontade das partes; 

Parágrafo 4° A primeira sessão deverá ser realizada dentro do prazo mínimo de 30 (trinta) dias, 

não excedendo ao prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados à partir do recebimento da 

Solicitação de Mediação pela parte contrária; 

Parágrafo 5° Na Sessão Pré-Mediação, as partes definirão se o Procedimento de Mediação contará 

com a atuação de 1 (um), 2 (dois) ou mais mediador (es) que será (ão) escolhido(s) de comum 

acordo pelas partes. Caso as partes não cheguem à um consenso, será adotado procedimento 

previsto no Regulamento de Mediação da AMIS -Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem; 

Parágrafo 6° Caso uma controvérsia seja submetida à Mediação por parte da AMIS- Câmara de 

Mediação, Conciliação e Arbitragem e não haja o comparecimento à Primeira Sessão de Mediação, 

havendo posterior instauração de processo judicial ou arbitral para tratar da mesma contro~ 
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objeto da mediação proposta, a parte convidada ficará responsável pelo pagamento de I 00 % (cem 

por cento) das custas e honorários sucumbenciais, independente do resultado do processo; 

Parágrafo 7° A parte que solicitar o Procedimento de Mediação arcará com os custos e despesas 
para instauração, incluindo o adiantamento de percentual dos honorários devidos ao (s) Mediador 
(es), salvo na ocorrência da hipótese acima; 

Parágrafo 8° O acordo resultante de negociação direta ou de mediação poderá ser firmado sob o 

regime de compromisso, independentemente de homologação judicial, nos termos no art. 26 do 
Decreto Lei 4.657/1942, observando-se, no que couber, todos os requisitos do art. I O do Decreto 
9.830/2019; 

Cláusula 123°- Para fins do disposto neste item, as partes poderão, a título exemplificativo, dirimir 

os litígios relativos a: 

I. Apuração de desequilíbrios contratuais e os resultados dos processos de 

reeq ui líbrio econômico-financeiro; 

II. cálculo e aplicação de reajuste tarifário; 

III. Extinção antecipada do contrato; 

IV. obrigações contratuais; 

V. indenizações decorrentes da extinção ou transferência do CONTRA TO; 

VI. penalidades contratuais e seu cálculo, bem como controvérsias advindas da 

execução de garantias; 

VII. questões técnicas e de orçamentação relacionadas à aprovação de novos 

investimentos; 

VIII. exploração de receitas acessórias; 

IX. Solicitação realizada pela Concedente do emprego de nova tecnologia ou 

nova técnica nos serviços prestados; e 

X. planejamento do serviço. 

Cláusula 124° Qualquer disputa ou controvérsia ocorrida entre as partes, relativas a direitos 
patrimoniais disponíveis, que não seja dirimida de forma consensual, nos termos do item acima, será 
submetida à arbitragem, nos termos da Lei Federal n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, ou à 
mediação, nos termos da Lei Federal n° 13.140, de 26 de junho de 2015; 

Cláusula125° A Arbitragem será institucional, terá sede em e terá sede em Cuiabá, Mato Grosso, e o 
idioma adotado será o Português (Brasil), exceto se outra fom1a for acordada entre as partes; 

Parágrafo Único - Os atos do processo arbitral serão públicos e os árbitros não po~erã proferir~ 
de equidade; if1 '~ 

. : ~ ~ 
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Cláusula 126° As partes, em comum acordo, e mediante fato devidamente justificado, poderão afastar 

a cláusula arbitral; 

Cláusula 127° A instauração do procedimento arbitral não desonera as partes de cumprirem suas 
obrigações contratuais; 

Cláusula 128° As partes de Comum acordo, levando em consideração valores de custo e despesas 

com a arbitragem poderão escolher a instituição que administrará à Arbitragem, tendo como opções 

a AMIS - Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, Centro de Arbitragem e Mediação da 

Câmara de Comércio Brasil Canadá (CCBC) ou outra que as partes indicarem. Caso não haja 

consenso entre a instituição à ser escolhida, prevalecerá o Centro de Arbitragem e Mediação da 

Câmara de Comércio Brasil Canadá (CCBC), Arbitragem será instaurada e administrada pela 

Instituição escolhida, segundo as regras prevista no seu regulamento vigente na data em que a 

arbitragem for iniciada; 

Cláusula 129° Em caso de extinção das Câmaras de Mediação e Arbitragem indicadas acima, as 

partes escolherão a Câmara competente para tanto; 

Cláusula 130° O procedimento arbitral observará o Regulamento da Câmara indicada, bem como 

o disposto na Lei Federal n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, e subsequentes alterações, assim 
como as disposições constantes deste Edital; na Lei Federal no 11.079, de 30 de dezembro de 2004; 

Lei Federal no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; Lei Federal n° 9.074, de 07 de julho de 1995; Lei 

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; 

Cláusula 131 o Sempre que possível, as partes promoverão a resolução dos conflitos por intermédio 

da Arbitragem Expedita, conforme regulamento próprio da Câmara indicada; 

Cláusula 132° A lei substantiva a ser aplicável ao mérito da arbitragem será a lei brasileira; 

Cláusula 133° Poderão ser utilizados documentos técnicos redigidos em outros idiomas, com 
tradução apenas em caso de discordância das partes quanto ao seu significado; 

Cláusula 134° Os autos do processo arbitral serão públicos, ressalvadas as hipóteses de sigilo 

decorrentes da lei, de segredo de justiça, de segredo industrial ou quando imprescindível à segurança 

da sociedade e do Estado, observado o regulamento próprio da Câmara indicada, quando este prever 

regras específicas nos casos em que a Administração Pública seja parte; 

Cláusula 135° O Tribunal arbitral será composto de 03(três) árbitros, sendo que a Concessionária e 

a Concedente poderão indicar 01 (um) árbitro cada, os quais, conjuntamente, indicarão o terceiro 

árbitro, que atuará como presidente do Tribunal Arbitral; 

Cláusula 136° Caso os árbitros nomeados não cheguem a uma decisão consensual sobre o nome do 

terceiro árbitro, este será nomeado pelo Presidente da Câmara indicada, dentre os nomes const@ 

da lista de árbitros, de acordo com o Rei ~~~=~:~~a Cfunara; I ~I ~ 
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Cláusula 137° Caso seja necessária a obtenção de medidas coercitivas, cautelares ou de urgência, 

antes da constituição do Tribunal Arbitral , as partes poderão requerê-las diretamente ao competente 

órgão do Poder Judiciário; 

Cláusula 138° Caso as medidas coercitivas, cautelares ou de urgência se façam necessárias no curso 

do procedimento arbitral, deverão ser requeridas e apreciadas pelo Tribunal Arbitral que, por sua 

vez, poderá solicitá-las ao competente órgão do Poder Judiciário, se as entender necessárias, por 

intermédio das cartas de ordem arbitral, previstas nos arts. 69 e 237, inciso IV, todos do Código de 
Processo Civil; 

Cláusula 139° Os árbitros deverão, cumulativamente, ser profissionais vinculados a instituições 

especializadas em arbitragem e possuir comprovada experiência na questão que será discutida no 

processo arbitral; 

Cláusula 140° A parte vencida no procedimento de arbitragem arcará com todos os custos do 

procedimento, incluindo os honorários dos árbitros, excluídos apenas eventuais honorários 
advocatícios contratuais; 

Cláusula 141° As custas serão adiantadas pela parte que suscitar a instauração do procedimento 

arbitral, incluindo o adiantamento de percentual dos honorários devidos aos árbitros; 

Cláusula 142° Os custos e encargos referentes a eventuais providências tomadas no procedimento 

arbitral recairão sobre a parte que solicitou a referida providência, sendo compartilhados pelas partes 

quando a providência for requerida pelo Tribunal Arbitral; 

Cláusula 143° Considera-se como parte vencida aquela contra a qual o laudo arbitral assegurar menos 

de 50% ( cinquenta por cento) do valor em disputa; 

Cláusula 144° A sentença arbitral será considerada como decisão final em relação à Controvérsia 

entre as partes, irrecorrível e vinculante entre elas; 

Cláusula 145° Será competente o Foro da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para dirimir 

qualquer controvérsia não sujeita à arbitragem, nos termos do CONTRA TO de CONCESSÃO, 

assim como a ação de execução específica prevista no artigo 7° da Lei Federal n.0 9.307/96; 

Cláusula 146° As partes reconhecem que as decisões proferidas pelo TRIBUNAL ARBITRAL 

poderão ser regularmente executadas no Brasil, seguindo o procedimento para execução contra a 

Fazenda Pública, não dispondo o PODER CONCEDENTE de qualquer imunidade soberana que 
iniba a execução; 

CAPÍTULO XXVI - DA TRANSFERÊNCIA 

Cláusula 147. A CONCESSIONÁRIA não poderá transferir o presente Contrato a terceiro-~ 
tod~ ou em parte, sem prévia e expressa anuência da CONCEDENTE. , _,;f) 

1 
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Parágrafo único. Para fins de obtenção da anuência de que trata o item anterior, o pretendente 
deverá: 

I. Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e 
necessária à assunção dos serviços; e 

II. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do presente Contrato. 

Cláusula 148. A CONCEDENTE só apreciará eventuais pedidos formulados na forma da 
Cláusula acima se a CONCESSIONÁRIA assumir responsabilidade integral e solidária pelo 
cumprimento das obrigações decorrentes do Acordo Operacional referido no presente Contrato 
pelo novo concessionário ou pelo novo controlador, conforme o caso. 

Cláusula 149. A CONCEDENTE poderá autorizar a assunção do controle da 
CONCESSIONÁRIA por seus financiadores para promover sua reestruturação financeira e 
assegurar a continuidade da prestação dos serviços, em caráter temporário. 

Parágrafo 1°. Ocorrendo o disposto nesta cláusula, a CONCEDENTE exigirá dos financiadores 
que atendam às exigências de regularidade jurídica e fiscal, bem como ao disposto na Cláusula 
147, dispensando-se, a critério da CONCEDENTE, os requisitos de capacidade técnica e 
econômica, se necessário para a preservação da continuidade dos serviços. 

Parágrafo 2°. A CONCEDENTE exigirá dos financiadores, termo de compromisso dispondo que 
os serviços continuarão a se processar nos termos vigentes do Contrato. 

Cláusula 150. A assunção do controle autorizada na forma da Cláusula anterior não alterará as 
obrigações da CONCESSIONÁRIA e de seus controladores ante a CONCEDENTE. 

Cláusula 151. Devem ser submetidos a prévia aprovação da CONCEDENTE todos os acordos 
de acionistas ou instrumentos semelhantes que venham a ser celebrados para disciplinar o 
direito de voto e a transferência de ações da CONCESSIONÁRIA, bem como seus 
respectivos aditamentos, que possam afetar direta ou indiretamente a concessão ou que resultem 
em eventual transferência da concessão ou do controle societário. 

Cláusula 152. Dependerá de prévia e expressa autorização da CONCEDENTE a prática dos 
seguintes atos . 

I. Alteração da razão social ou denominação da CONCESSIONÁRIA; 

If. Fusão cisão ou incorporação: e , 
II . Transferência de confro e da CONCESSIONARIA. 
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CAPÍTULO XXVII - DO VALOR DO CONTRA TO 

Cláusula 153. Para todos os fins, este Contrato tem como valor o montante de R$ 
57.664.224,12 (Cinquenta e sete milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, duzentos e vinte 
e quatro reais e doze centavos), correspondendo ao valor global dos investimentos estimados 
para a concessão, trazidos a valor presente de janeiro de 2020. 

Parágrafo único. O valor estimado do contrato tem finalidade meramente referencial, não 
podendo ser tomado por qualquer das partes como base para a realização de recomposições do 
equilíbrio econômico e financeiro da Concessão. 

CAPÍTULO XXVIII - DAS CONDIÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRA TO 

Cláusula 154. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data prevista para assinatura do Contrato, o 
adjudicatário deverá comprovar à CONCEDENTE que: 

Parágrafo 1 °. 

Parágrafo 2°. 

I. No caso de optar pela constituição de Sociedade de Propósito Específico -
SPE, que a mesma já foi constituída, mediante a apresentação da 
correspondente certidão emitida pela Junta Comercial do Estado Mato 
Grosso e comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas- CNPJ; 

11. Prestou as garantias previstas no Contrato; e 

111. Manteve as exigências de habilitação até o momento da contratação. 

Caso o Licitante vencedor opte pela constituição de Sociedade de Propósito 
Específico - SPE, essa deverá ter finalidade única de explorar a Concessão, 
com proibição expressa de praticar quaisquer atos estranhos a tais finalidades e 
com sede em Cuiabá - MT. 

O estatuto social da SPE deverá contemplar cláusula que: 

I. Vede a alteração do objeto social da CONCESSIONÁRIA; e 

II. Vede a alteração da composição de seu controle acionário até um ano após a 
assinatura do Contrato. 

Parágrafo 3°. A SPE deverá adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, 
conforme regulamento, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na 
Legislação Societária Brasileira (Lei n°. 6.404/76 e alterações posteriores), em regras e 
regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários 
- CVM e das Normas Contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 

Cláusula 155. O fiscal do contrato, para a reali zação do seu acompanhamento e fiscalização:~ 

designado e intitulado por meio de Portaria, e será responsável por acompanhar, fiscalif t.J: 

~~ ~ 
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conferir a execução do serviço, devendo anotar em registro próprio, todas as falhas e/ou defeitos 

detectados e comunicar por escrito a autoridade superior todas as ocorrências de quaisquer fatos 

que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Concessionária. 

Gestor: 
Nome completo: • Gestor: 
Nome completo: Nicolau 
Jorge Budib 
Matrícula: 4036184 
RG: 1104487-0 SSP-MT 
CPF: 690.030.501-63 
Cargo: Diretor Municipal de 
Transporte 

Fiscal Titular: 
Nome completo: Antônio Boa 
Morte da Silva Neto 
Matrícula: 2582848 
RG: 754494 SSP-MT 
CPF: 622.465.931-15 
Cargo: Auxiliar Municipal -
Em Extinção 

Fiscal Suplente: 
Nome completo: Adriano 
de Jesus Nascimento Cruz 
Matrícula: 4849676 
RG: 12442291 SSPIMT 
CPF: 966.567.861 -20 
Cargo/Função: 
Profissional Nível Médio 

Cláusula 156. Caberão ao gestor do contrato as seguintes atribuições: 

Parágrafo 1°. Acompanhar e analisar os relatórios quadrimestrais que por ventura venham a 

Parágrafo 6°. Ter total conhecimento do contrato e suas cláusulas; 

Parágrafo 7°. Solicitar a seus superiores, em ser emitidos pelo Fiscal do contrato. Havendo 

qualquer apontamento que acuse atraso ou descumprimento do serviço, o gestor deverá 

notificar a Concessionária solicitando justificativa e o cumprimento no prazo estabelecido 

pela Secretaria demandante. 

Parágrafo 2°. Deverá lançar as informações que forem de sua responsabilidade no Sistema 

Informatizado de Controle de Contratos Municipal, e 

Parágrafo 3°. Quaisquer outras ao qual a Administração julgar necessárias e convenientes 

para o excelente andamento do contrato e que estiverem em conformidade com a IN 06/2014. 

Cláusula 157. Caberão ao fiscal do contrato as seguintes atribuições: 

Parágrafo 1°. Orientar: estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do 

contrato; 

Parágrafo 2°. Fiscalizar: verificar o material utilizado e a forma de execução do objeto do 

contrato, confirmando o cumprimento das obrigações; 

Parágrafo 3°. Interditar: paralisar a execução do contrato por estar em desacordo com o 
pactuado; 

Parágrafo 4°. Intervir: assumir a execução do contrato; 

Parágrafo 5°. Informar: a Administração o cometimento de falhas e irregularidades 
detectadas pela Concessionária que implique comprometimento da aquisição e/ou aplicaçã 
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outros motivos, para que o substituto (suplente) possa assumir a gestão do contrato, evitando 
prejuízos, interrupções e suspensão das atividades de fiscalizaçãotempo hábil para adoção 
das medidas convenientes, decisões e providências que ultrapassarem a sua competência; 

Parágrafo 8°. Zelar pelo bom relacionamento com a Concessionária, mantendo um 
comportamento ético, probo e cortês; 

Parágrafo 9°. Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à 
regularização das faltas ou defeitos observados; 

Parágrafo 1 0°. Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre 
que cabíveis medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços; 

Parágrafo 11°. Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes 
às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades 

CAPÍTULO XXIX- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 158. A CONCESSIONÁRIA, além dos encargos assumidos neste Contrato, obriga- se 
diretamente por quaisquer ações, reclamações ou reivindicações judiciais e/ou administrativas: 
civil, comercial, trabalhista, tributária, previdenciária ou de qualquer outra natureza, postuladas 
em razão da execução do serviço, objeto deste CONTRA TO DE CONCESSÃO, na condição de 
única e exclusiva empregadora e responsável por quaisquer ônus decorrentes de tais ações, 
reclamações e reivindicações, durante e após a vigência deste instrumento. 

Cláusula 159. Em caso de desapropriação de qualquer bem vinculado ao presente CONTRA TO 
DE CONCESSÃO, durante a sua vigência, esta ocorrerá de acordo com a lei de desapropriação 
vigente no momento da publicação do ato expropriatório. 

Cláusula 160. Nas hipóteses de extinção do contrato que, segundo as normas gerais federais, 
gerem obrigação de indenização por parte da CONCEDENTE, esta será calculada na forma 
prevista no artigo 36 da Lei Federal n°. 8.987/95. 

Cláusula 161. Na vigência do Contrato a CONCESSIONÁRIA poderá realizar outras obras e 
benfeitorias públicas relacionadas com a prestação do serviço de transporte 

coletivo e necessárias ao melhor desenvolvimento do objeto da Concessão, devidamente 
justificadas e mediante acordo com a CONCEDENTE. 

Parágrafo 1°. Nos casos previstos nesta cláusula a CONCEDENTE realizará a especificação dos 
serviços e obras, a estimativa dos valores, a fiscalização sobre sua execução e a apuração final 
dos valores despendidos em conformidade com o ajuste realizado. 

Parágrafo 2°. A forma de pagamento dos valores correspondentes às obras e serviços deverá ser 
definida por acordo entre as partes, podendo incluir eventual utilização dos recursos de pagamento 
do valor de outorga. 

Parágrafo 3°. As obras e benfeitorias públicas, realizadas na forma desta cláusula, reverterão 
à CONCEDEN~E ao final da Concessão, cabendo, na ocasião, a apuração dos valores devidos . .W 
CONCESSIONARIA, em processo específico, onde deverão ser apurados os valores pagos~~ 
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do mês subsequente à apuração. 

Cláusula 170. As partes estabelecem o Foro da Comarca de Cuiabá como instância para 
dirimir qualquer dúvida judicial decorrente da aplicação deste contrato. 

Cuiabá, 23 de dezembro de 2019. 

CONCEDENTE 

M CUIABÁ 
ANTEN R DE FIGUEIREDO NETO 

SECRETARIA MUNICI AL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB 

CONCESSIONÁRIA 

~Q~ 
CARIBUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. 

CNPJ/MF: 11.649.350/0001 -08 

SÉRGIO IGLESIAS BORGES 

CPF/MF: 809.424.317-15 

CARIBUS TR.A .. N8PORTE8 E SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ/MF: 11.649.350/0001-08 

CARMEN RAMONA ARGUELHO CENTURION 

CPF/MF: 351.329.981 -68 

Nome: 8J- ~ t"'ófV fl · 5 .S j L~ /) 
CPF: 8J-Q. ~2 } . i 5. 1 ~6J' 
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