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23.2. 0 valor de que trata a subclausula 23.1, acima, devera ser mantido na CON 
VINCULADA durante todo o periodo de viqencia contratual. 

23.1.1. Caso a MT-PAR nae deposite na CONT A VINCULADA, no prazo de 15 
(quinze) dias a contar da assinatura do Contrato de Norneacao de Agente 
Garantidor, previsto no Anexo VIII, do CONTRATO, o valor correspondente as 
06 (seis) CONTRAPRESTACAO PECUNIARIAS, ficara o PODER 
CONCEDENTE sujeito ao pagamento de multa de R$ 913.178,00 (novecentos 
e treze mil, cento e setenta e oito reais) em favon da CONCESSIONARIA, 
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO 
PECUNIARIA CHEIA. 
23.1.2. A multa de que trata a presente subclausula sera de aplicacao 
automatica, e devera ser paga pelo PODER CONCEDENTE quando da 
quitacao da primeira CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA devida, sem 
prejuizo da necessidade de reqularizacao da situacao, sob pena de rescisao do 
CONTRA TO. 

23. DA GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA 
23.1. Para garantir o pagamento da CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA devida a 
CONCESSIONARIA, a MT-PAR constituira CONTA VINCULADA, na qual depositara, 
nos termos e prazos previstos neste CONTRATO e Anexo VIII CONTRATO DE 
NOMEACAO DE AGENTE GARANTIDOR, montante equivalente a 06 (seis) 
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIAS CHEIAS, correspondente a R$ 10.958.136,00 
(dez mllhoes, novecentos e cinquenta e oito mil reais, cento e trinta e seis reais) 

22.2.1. Caso opte-se pela extincao do CONTRATO, aplicam-se, no que couber, 
as regras de extincao por advento do termo contratual. 
22.2.2. Caso opte-se pela recornposicao do equilibria econ6mico-financeiro do 
CONTRATO, devera haver uma divisao equitativa dos prejuizos causados pelo 
evento. 

22.2. Em ocorrendo eventos de CASO FORTUITO e/ou de FORCA MAIOR nao 
sequravels, cabera ao PODER CONCEDENTE optar pela recornposicao do equilibria 
econ6mico-financeiro do CONTRATO, ou, entao, por sua extincao. 

22. DO CASO FORTUITO E DA FORCA MAIOR 
22.1. A ocorrencia de eventos de CASO FORTUITO e/ou de FORCA MAIOR nae 
sequraveis, nos termos deste CONTRATO, tern o efeito de exonerar as PARTES das 
responsabilidades pelo nao cumprimento de obriqacoes contratuais. 

21.3. A revisao ordinaria de que trata esta Clausula devera ser concluida no prazo 
rnaxirno de 90 (noventa) dias, contado do envio de cornunicacao pelo PODER 
CONCEDENTE a CONCESSIONARIA. 

ATENDIMENTO GANHA TEMPO, sendo que as revis6es subsequentes ocorrerao a 
cada 05 (cinco) anos contados da data da primeira adequacao. 
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23.8.1. Na hip6tese de nao adimplemento da CONTRAPRESTA<;AO 
PECUNIARIA, ficara o AGENTE GARANTIDOR autorizado a transferir, da 
CONTA VINCULADA para conta corrente indicada pela CONCESSIONARIA, 
em carater irrevoqavel e irretratavel, 02 (dois) dias uteis ap6s o terrnino do 
prazo indicado na subclausula 23.7, acima, o valor correspondente ao debito 
do PODER CONCEDENTE, notificando as PARTES e a MT-PAR acerca do 
montante transferido. ,J/ 
23.8.2. A MT-PAR devera recompor automaticamente, ate o 3.0 dia util do m...es ,;:.,r 
subsequente a utilizacao do recurse para o pagamento do valor inadimplido, 
saldo originariamente depositado na CONTA VINCULADA. 

23.8. 0 PODER CONCEDENTE, dentro do prazo indicado na subclausula anterior, 
devera comunicar ao AGENTE GARANTIDOR o eventual adimplemento dos valores 
devidos a CONCESSIONARIA. 

23.7. Recebida a notificacao, o AGENTE GARANTIDOR comunicara ao PODER 
CONCEDENTE ea MT-PAR tal sltuacao, por escrito, facultando aquele a quitacao do 
valor inadimplido no prazo rnaxirno de 05 (cinco) dias uteis. 

23.6.1. C6pia da fatura relativa a prestacao dos SERVl<;OS; 
23.6.2. C6pia dos relat6rios referentes aos indices de desempenho. 

23.6. A nonficacao, exclusivamente nos casos de inadirnplencia do PODER 
CONCEDENTE, sera instruida com: 

23.5. Como condicao para executar a GARANTIA DE PAGAMENTO DA 
CONTRAPRESTA<;AO PECUNIARIA, a CONCESSIONARIA comunicara ao 
AGENTE GARANTIDOR eventual inadirnplencia do PODER CONCEDENTE, por meio 
de notificacao, a qual devera ser enderecada a partir do 5.0 (quinto) dia util do evento 
de inadimplemento. 

23.4. Os custos decorrentes da contratacao do AGENTE GARANTIDOR serao 
suportados pela CONCESSIONARIA. 

23.4. t. Apesar de a CONCESSIONARIA ser a responsavel pela contratacao do 
AGENTE GARANTIDOR, a eleicao da instituicao financeira sera feita 
conjuntamente pelas PARTES e pela MT-PAR. 
23.4.2. Em ate 15 (quinze) dias contados da assinatura do Contrato de 
Nomeacao de Agente Garantidor, nos termos do Anexo VIII, do CONTRATO, a 
CONCESSIONARIA devera providenciar o respective registro no Cart6rio de 
Registro de Titulos e Documentos de sua sede. 

23.3. A CONTA VINCULADA sera gerenciada e movimentada (mica e 
exclusivamente pelo AGENTE GARANTIDOR, nos termos do Anexo VIII, do 
CONTRA TO. 
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23.17. Se os valores depositados na CONTA VINCULADA forem objeto de penh 
ou de qualquer outra constricao decorrente de medida judicial/administrativa, 
PODER CONCEDENTE repora ou cornplernentara os valores, nos termos e praz · 

23.16. Nas hip6teses de impedimenta, renuncia, intervencao, liquidacao judicial ou 
extrajudicial, falencia ou qualquer outro caso que impossibilite as atividades do 
AGENTE GARANTIDOR, sera procedida, no prazo maxima de 30 (trinta) dias 
contados do evento, a contratacao de nova AGENTE GARANTIDOR, respeitadas as 
regras definidas neste CONTRATO e em seu Anexo VII. 

23.15. 0 AGENTE GARANTIDOR podera ser substituido ap6s decisao conjunta das 
PARTES e da MT-PAR, respeitadas as regras definidas neste CONTRATO e em seu 
Anexo VIII. 

23.12. Os recebiveis destinados a compor a CONTA VINCULADA deverao ser 
considerados como receitas exclusivas da referida conta, nae podendo ser objeto de 
garantia de quaisquer outros projetos ou contratos, independentemente de sua 
natureza, ate a sua liberacao pelo AGENTE GARANTIDOR. 
23.13. Nos termos do Anexo VIII, deste instrumento, o Contrato de Nomeacao de 
Agente Garantidor devera ser celebrado pelas PARTES e pela MT-PAR com o 
AGENTE GARANTIDOR, observado o prazo previsto na Clausula 6, do CONTRATO. 

23.14. E facultado a MT-PAR solicitar ao AGENTE GARANTIDOR a aplicacao 
financeira dos valores que comp6em a CONTA VINCULADA. Os frutos e rendimentos 
decorrentes deverao ser incorporados a respectiva CONTA VINCULADA. Os riscos 
das aplicacoes financeiras serao integralmente assumidos pelo PODER 
CONCEDENTE, cabendo-lhe a responsabilidade pela reposicao imediata e integral do 
montante de 06 (seis) CONTRAPRESTACOES PECUNIARIAS no caso de eventuais 
perdas. 

23.11. A CONTA VINCULADA nae podera ser encerrada ate a liquidacao final das 
obriqacoes pecuniarias assumidas pelo PODER CONCEDENTE por torca do presente 
CONTRA TO. 

23.10.1. A multa de que trata a presente subclausula devera ser paga pelo 
PODER CONCEDENTE juntamente com a CONTRAPRESTACAO 
PECUNIARIA do mes imediatamente subsequente ao da aplicacao. 

23.10. A nao recornposicao do saldo da CONT A VINCULADA, nos termos indicados 
neste CONTRATO, podera sujeitar ao PODER CONCEDENTE ao pagamento de 
multa em favor da CONCESSIONARIA no valor de R$ R$ 1.826.356,00 (hum mllhao, 
oitocentos e vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais), equivalente a 01 
(uma) CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA CHEIA. 

23.9. Sempre que houver o reajuste da CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA, a MT- 
PAR devera recompor o saldo existente na CONTA VINCULADA, no prazo de ate 10 
(dez) dias uteis contados da vigencia do reajustamento. 
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24.6. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, com O 
(trinta) dias de antecedencia de seu terrnino, documento comprobat6rio de que a 
cartas de fianca ou ap61ices de seguros-garantia foram renovadas e tiveram 
valores reajustados. 

24.5. Qualquer modificacao no conteudo da carta de fianca ou do seguro-garantia /)r 
deve ser previamente submetida a aprovacao do PODER CONCEDENTE. 1 

24.4. As cartas de fianca e as ap61ices de seguro-garantia deverao ter viqencia 
mfnima de 01 (um) ano, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA 
rnante-las em plena viqencia. 

(i) Caucao em dinheiro; 
(ii) Seguro-garantia, cuja ap61ice deve ser aprovada pelo PODER 

CONCEDENTE; ou 
(iii) Fianca bancaria, na forma aprovada pelo PODER CONCEDENTE, por 

instltuicao financeira devidamente registrada no Banco Central do 
Brasil. 

24.3. A GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL, a criteria da 
CONCESSIONARIA, podera ser prestada por meio de uma das seguintes 
modalidades: 

24.2. A GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL sera renovada anualmente, na 
forma prevista para o reajuste da CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA. 

24. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL 
24.1. A CONCESSIONARIA rnantera em favor do PODER CONCEDENTE, ao longo 
de todo o prazo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA e com o objetivo de garantir 
suas obriqacoes contratuais, GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL equivalente 
a 0,5% (cinco decirnos percentuais) do CONTRATO, equivalente ao valor de R$ 
1.993.539,73 (hum milhao, novecentos e noventa e tres mil, quinhentos e trinta e 
nove reais e setenta e tres centavos). 

23.18. Fica facultado ao PODER CONCEDENTE, a qualquer momenta, substituir a 
GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA ora prevista 
pelas seguintes alternativas: 

(i) Pela vinculacao de receitas, observado o disposto no inciso IV do ar. 
167 da Constituicao Federal; 

(ii) Garantia prestada por organismos internacionais ou instituicces 
financeiras que nao sejam controladas pelo Poder Publico; 

(iii) Garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada 
para essa finalidade; 

(iv) Outros mecanismos admitidos em iei e aceitos pela 
CONCESSIONARIA. 

previstos nesta Clausula, sob pena de aplicacao da penalidade indicada na 
subclausula 23.10, do CONTRATO. 
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DAS PENALIDADES 25. 

24.13.1. 0 prazo de providencias sera determinado na notificacao emitida pelo 
PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA e quardara razoabilidade com ~ 
providencia a providencia a ser tomada pela CONCESSIONARIA. k; 

)-.. 
- / 

24.12. A reposicao de que trata a subclausula anterior devera ser providenciada no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da efetiva utllizacao da GARANTIA DE 
EXECU<;Ao CONTRATUAL, tudo independentemente de previa notificacao do 
PODER CONCEDENTE para constituicao em mora da CONCESSIONARIA. 

24.13. A GARANTIA DE EXECU<;AO CONTRATUAL somente podera ser executada 
se a CONCESSIONARIA nao adotar, ap6s notificada pelo PODER CONCEDENTE, 
providencias para sanar inadimplemento de obriqacao legal, contratual ou 
regulamentar, apurado no arnbito de processo administrative em que sejam 
assegurados o contradit6rio e ampla defesa. 

24.11. Observadas as disposicces previstas na presente Clausula, a 
CONCESSIONARIA devera manter a integridade da GARANTIA DE EXECU<;AO 
CONTRATUAL durante toda a vigencia do CONTRATO, estando obrigada a repor os 
valores porventura utilizados para a cobertura de quaisquer obrigag6es. 

24.9.1. Devolucao de BENS REVERSiVEIS em desconformidade com as 
exiqencias estabelecidas no CONTRATO; 
24.9.2. Quando a CONCESSIONARIA nao proceder ao pagamento das multas 
que lhe forem aplicadas, na forma deste CONTRATO; 
24.9.3. Quando a CONCESSIONARIA nae efetuar, no prazo devido, o 
pagamento de quaisquer indenizacoes ou obriqacces pecuniarias de sua 
responsabilidade, relacionadas a CONCESSAO ADMINISTRATIVA. 

24.10. Se a GARANTIA DE EXECU<;AO CONTRATUAL nao for suficiente para cobrir 
o valor de todas as obriqacoes de pagamento por ela abrangidas, a 
CONCESSIONARIA continuara responsavel pela diterenca, que podera ser cobrada 
por todos os meios em Lei admitidos. 

24.9. A GARANTIA DE EXECU<;Ao CONTRATUAL tarnbern podera ser utilizada 
nos seguintes casos: 

24.8. A GARANTIA DE EXECU<;AO CONTRATUAL se destina a assegurar o 
pagamento de qualquer valor devido pela CONCESSIONARIA em decorrencia deste 
CONTRA TO. 

24.7. Durante a viqencia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera substituir a 
GARANTIA DE EXECU<;AO CONTRATUAL por qualquer das modalidades 
admitidas, mediante previa aprovacao do PODER CONCEDENTE. 
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A infracao sera considerada leve quando decorrer de conduta ~a 
CONCESSIONARIA da qual esta nao se beneficie, e que n cl 
prejudique o USUARIO, o PODER CONCEDENTE e/ou terceiros; '(A 

J 

(i) 

25.5. A qradacao das penas observara a seguinte escala: 

(i) Condenacao judicial definitiva pela pratica, por meios dolosos, de fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributes; 

(ii) Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos do CONTRATO. 

25.4. As penas de suspensao ternporaria de participacao em licitacao, de 
impedimenta de contratar com o PODER CONCEDENTE e de declaracao de 
inidoneidade poderao ser aplicadas nas hip6teses de infracao grave e, especialmente, 
nos casos de: 

25.3.1. 0 valor das multas variara de 0, 1 % (um decirno percentual) a 10% (dez 
por cento) do valor CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA CHEIA, sendo que a 
reincidencia da CONCESSIONARIA podera implicar, tarnbern, na dectaracao 
da caducidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA. 
25.3.2. Para efeitos de determinacao do valor das multas, sera utilizado como 
base o montante atualizado da CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA CHEIA. 
25.3.3. As multas serao executadas preferencialmente por meio de desconto na 
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA devida pelo PODER CONCEDENTE, e, 
se necessario, pela execucao da GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL. 
25.3.4. A partir do ato que aplicou a multa, o seu valor sera corrigido 
mensalmente pela incidencia do IPCA - indice Nacional de Precos ao 
Consumidor Amplo. 

25.3. A multa, cujo valor sera proporcional a gravidade da infracao cometida, sera 
aplicada pelo PODER CONCEDENTE nos casos de reincidencia e de infracoes 
medias e graves. 

25.2. A advertencia sera aplicada nos casos de mtracao leve. 

(i) Advertencia: 
(ii) Multa; 
(iii) Suspensao ternporaria da participacao em licitacao e impedimenta de 

contratar com o PODER CONCEDENTE, por prazo nao superior a 2 
(dois) anos; 

(iv) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Adrninistracao Publica, enquanto perdurarem os motives da punicao. 

25.1. Pela inexecucao parcial ou total das obriqacoes estabelecidas neste 
CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera aplicar em desfavor da 
CONCESSIONARIA, assegurados o contradit6rio e a ampla defesa, as seguintes 
sancoes: 
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25.9.1. A multa de que trata a subclausula anterior perdurara ate o efetivo inicio 
da operacao da(s) UNIDADE(S) DE ATENDIMENTO GANHA TEMPO ~-m, 
atraso, ou, entao, _ ate o llrnite de 10% (dez por cento) do valor a 
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA CHEIA. / ~ 

25.9. 0 descumprimento, pela CONCESSIONARIA, do prazo para a irnplantacao e 
operacionalizacao das UNIDADES DE ATENDIMENTO GANHA TEMPO sujeitara a 
CONCESSIONARIA a multa de O, 1 % (um decirno percentual) do valor 
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA CHEIA, por dia de atraso e para cada 
UNIDADE DE ATENDIMENTO GANHA TEMPO que nae tenha sido implantada. 

25.8. A aplicacao de sancao pelo PODER CONCEDENTE nao desobriga a 
CONCESSIONARIA de corrigir a falta correspondente. 

25.7. As sancoes descritas na subclausula 25.1, do CONTRATO, nae serao 
necessariamente aplicadas em sequencia gradativa (da mais leve para a mais 
gravosa), podendo ser impostas cumulativamente, a depender da gravidade da 
inadimplencia verificada ou da pluralidade de condutas infracionais. 

(i) A proporcionalidade entre a intensidade da sancao e a gravidade da 
inadirnplencia, inclusive quanta ao nurnero de USUARIOS atingidos; 

(ii) Os danos resultantes da inadirnplencia para os SERVICOS e para os 
USUARIOS; 

(iii) A vantagem auferida pela CONCESSIONARIA em virtude da lnfracao: 
(iv) A situacao econornica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial 

a sua capacidade de qeracao de receitas e o seu patrirnonio: 
(v) Os antecedentes da CONCESSIONARIA; 
(vi) A reincidencia especifica, assim entendida a repeticao de falta de igual 

natureza dentro do periodo de 1 (um) ano, contado da notificacao de 
instauracao do respective processo administrative. 

25.6. Para a (i) definicao da gravidade da intracao, (ii) fixacao da penalidade, (iii) 
quantificacao do seu valor e (iv) decisao quanta a eventual curnulacao de sancoes, o 
PODER CONCEDENTE observara as seguintes circunstancias, dentre outras que 
entender pertinentes: 

(ii) A infracao sera considerada media quando decorrer de conduta da 
CONCESSIONARIA que prejudique o USUARIO, sem, contudo, gerar 
beneffcios para aquela e sem prejudicar o PODER CONCEDENTE; 

(iii) A mtracao sera considerada grave quando o PODER CONCEDENTE 
constatar a ocorrencia de um dos seguintes fatores: (a) rna-te da 
CONCESSIONARIA; (b) prejuizo ao PODER CONCEDENTE; (c) 
beneficios diretos ou indiretos a CONCESSIONARIA; (d) prejuizo a 
nurnero significativo de USUARIOS; (e) reincidencia especifica em 
infracoes medias e graves. 
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25.12. Caso o PODER CONCEDENTE deixe de pagar a CONTRAPRESTA<;A 
PECUNIARIA na respectiva data de vencimento, observar-se-a o quanta segue: 

(ii) 

(i) Multa de 0,2% (dois decirnos percentuais), tendo como base o valor da 
CONTRAPRESTA<;AO PECUNIARIA CHEIA; 
Multa de 0,4% (quatro decirnos percentuais), tendo como base o valor 
da CONTRAPRESTA<;AO PECUNIARIA CHEIA, na hip6tese de os 
resultados inferiores ao limite previsto na subclausula 25.11, acima, se 
repetirem por 3 (tres) meses consecutivos, ainda que em relacao a 
indicador(es) distinto(s); 
Caducidade do CONTRATO, na hip6tese de os resultados inferiores ao 
limite previsto na subclausula 25.11, acima, se repetirem por 6 (seis) 
meses consecutivos, ainda que em relacao a indicador(es) distinto(s). 

(iii) 

25.11. Relativamente aos indicadores de desempenho e de qualidade previstos no 
Anexo VII, deste CONTRATO, caso o resultado obtido pela CONCESSIONARIA seja 
inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total possivel para qualquer um dos 
indicadores, serao aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuizo da dirnlnuicao da 
CONTRAPRESTA<;AO PECUNIARIA: 

25.10.4. Atraso na contratacao do VERIFICADOR INDEPENDENTE por culpa 
exclusiva da CONCESSIONARIA: multa diaria de R$ 1.826,35 (mil oitocentos e 
vinte e seis reais e trinta e cinco centavos),, equivalente 0, 1 % (um decimo 
percentual) do valor CONTRAPRESTA<;AO PECUNIARIA CHEIA; 
25.r0.5. Oectaracao de caducidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA: R$ 
R$ 182.635,60 (cento e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e 
sessenta centavos), equivalente 10% (dez por cento) do valor da 
CONTRAPRESTA<;AO PECUNIARIA CHEIA. 

25.10.3. Nao constituicao, recornposicao ou rnanutencao da GARANTIA DE 
EXECU<;Ao CONTRATUAL: multa diaria de R$ 1.826,35 (mil oitocentos e 
vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), equivalente 0, 1 % (um decirno 
percentual) do valor CONTRAPRESTA<;AO PECUNIARIA CHEIA; 

25.10.1. Nao contratacao dos seguros exigidos neste CONTRATO: multa 
diaria de R$ 1.826,35 (mil oitocentos e vinte e seis reais e trinta e cinco 
centavos), equivalente 0, 1 % (um decimo percentual) do valor 
CONTRAPRESTA<;AO PECUNIARIA CHEIA; 
25.10.2. Nao obtencao dos financiamentos necessaries a execucao do 
CONTRATO, prejudicando o cronograma de irnplantacao das UNIDADES DE 
ATENDIMENTO GANHA TEMPO: multa diaria de R$ 1.826,35 (mil oitocentos 
e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), equivalente 0, 1 % (um decirno 
percentual) do valor CONTRAPRESTA<;AO PECUNIARIA CHEIA; 

25.10. Sem prejuizo das demais situac;:6es de descumprimento contratual que poderao 
ser verificadas ao longo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, serao penalizadas, nos 
valores abaixo explicitados, as seguintes irregularidades: 
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26.3.1. Caso o PODER CONCEDENTE nao concorde com a contratacao de 
nenhuma das empresas indicadas, podera I este solicitar qu,e a 
CONCESSIONARIA elabore nova lista triplice, no mesmo prazo de 30 (trinta) . .{IJ 
dias. ' . 
26.3.2. Em ocorrendo a hip6tese prevista na subclausula anterior, o POD\ 
CONCEDENTE tera novamente o prazo de 20 (vinte) dias para aprovar um 
d . ~ as empresas. ; , 

"-., .> 

25.15. As irnportancias pecuniarias resultantes da aplidac;;:ao das multas serao 
revertidas ao PODER CONCEDENTE. 
26. DO VERIFICADOR INDEPENDENTE 
26.1. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela contratacao do VERIFICADOR 
INDEPENDENTE, bem assim pela respectiva rernuneracao, : . I 
26.2. Para viabilizar a contratacao de que trata esta Clausula, a CONCESSIONARIA 
enviara ao PODER CONCEDENTE, no prazo de 30 (trinta) <Hias contado da DATA DE 
EFICACIA do CONTRATO, lista contendo ORgao de tres ernpresas especiallzadas. 

26.3. 0 PODER CONCEDENTE tera o prazo de 20 (vinte)ldias, cont1do do envio da 
lista triplice pela CONCESSIONARIA, para aprovar uma das empresas indicadas. 

25.14. 0 valor de eventual multa sera descontado, pelo PODER CONCEDENTE, da 
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA do mes subsequente ao da decisao 
administrativa finai que confirmar a aplicacao da penalidade., . 

25.13. 0 processo de aplicacao de penalidades tera inlcio com a lavratura de Auto de 
lnexecucao pelo PODER CONCEDENTE. 

25.13.1. Lavrado o Auto de lnexecucao, a CONCESSIONARIA sera intimada 
para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, memento em que lhe serao 
franqueadas as garantias de ampla defesa e do contradit6rio. 1 , 

25.13.2. Recebida a defesa, os autos serao devidamente lnstruldos I para 
decisao. 1 I 
25.13.3. Oa decisao que confirmar a penalidade cabera recurse voluntario, o 
qual devera ser enderecado a autoridade superior e protocolizado no prazo de 
05 (cinco) dias uteis, contado da intirnacao da referida decisao. 

(i) 0 debito sera corrigido monetariamente e acrescido de juros, consoante 
a taxa em vigor para a mora de pagamento de impostos devidos a 
Fazenda Estadual; 

(ii) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias conterira a CONCESSIONARIA a 
faculdade de suspender os investimentos em curso, bem assim as 
atividades que nae sejam essenciais a operacao das UNIDADES DE 
ATENDIMENTO GANHA TEMPO, sem prejuizo do direito da 
CONCESSIONARIA a execucao da GARANTIA DE PAGAMENTO DA 
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA e, se o caso, de pedido de 
rescisao por meio de decisao judicial. 

MATO GROSSO SECRETARIADE 

l:STADO DE TRABALHO E 
ASSISi!l'fOA SOOAL 

C,OV1::RNOOE SET AS 
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Manter arquivo digitalizado dos relat6rios emitidos; 
Propor melhorias no sistema de rnedicao, incluindo a proposicao de 
solucoes de tecnologia da intorrnacao que facilitem a qestao contratual; 
Desenvolver ou aprimorar sistema de tecnologia de intormacao para 
coleta, arquivo e disponibilizacao de dados e inforrnacoes referent 
aos indices de que trata o Anexo VII, do CONTRATO. 

(iv) 
(v) 

(vi) 

(iii) 

Acompanhar a execucao dos SERVl<;OS e aferir o atingimento, pela 
CONCESSIONARIA, dos indices de desempenho e de qualidade 
previstos no Anexo VII, do CONTRATO; 
Sobre o desempenho da CONCESSIONARIA, elaborar relat6rio 
mensal, nos termos previstos no CONTRATO e seus Anexos; 
Verificar, mensalmente, o nurnero de atendimentos nas UNIDADES DE 
ATENDIMENTO GANHA TEMPO; ' 

(ii) 

(i) 

26.9. 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE sera responsavel pelas seguintes 
atividades: 

26.8.1. Ate a substituicao do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a atericao dos 
indices de desempenho sera realizada pelo PODER CONCEDENTE e, se o 
caso, pela CONCESSIONARIA, conforme previsto neste CONTRATO e em 
seus Anexos. 

26.8. Caso, no curso da execucao do CONTRATO, seja constatada circunstancia 
que comprometa a situacao de independencia do VERIFICADOR INDEPENDENTE, 
seja em face do PODER CONCEDENTE e/ou da CONCESSIONARIA, o contrato 
firmado entre esta e o VERIFICADOR INDEPENDENTE sera rescindido. 

26.7. Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE nao seja contratado ate a data de 
inicio da operacionaiizacao das UNIDADES DE ATENDIMENTO GANHA TEMPO, o 
pr6prio PODER CONCEDENTE realizara a atericao do desempenho da 
CONCESSIONARIA, nos termos previsto no CONTRATO. 

26.7.1. A ausencia de contratacao do VERIFICADOR INDEPENDENTE, por 
culpa exclusiva da CONCESSIONARIA, ate a data . de inicio da 
operacionalizacao das UNIDADES DE ATENDIMENTO GANHA TEMPO, 
ensejara a aplicacao de multa, nos termos previstos neste instrumento. 

26.6. As PARTES envidarao seus melhores estorcos para que a contratacao do 
VERIFICADOR INDEPENDENTE seja concluida no prazo de 05 (cinco) meses, 
contado da DATA DE EFICACIA do CONTRATO. 

26.5. 0 PODER CONCEDENTE fiqurara como interveniente-anuente do instrumento 
a ser firmado entre CONCESSIONARIA e VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

26.4. Ap6s a aprovacao do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA realizara 
a contratacao do VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

MATO GROSSO SECRET ARIA DE 

EST ADO DE TRABAL.HO I: 

ASSISTENCIA SOCtAl. 

SET AS 
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27.8.1. 0 membro especialista do Cornite Tecnico devera ser contratado pela 
CONCESSIONARIA, ap6s a aprovacao do PODER CONCEDENTE de ~u 
nome e do orcarnento dos services. · 
27.8.2. Ap6s o recebimento, pelas PARTES, da decisao exarada pelo Com_it§-/ 
Tecnico, o PODER CONCEDENTE acrescera a CONTRAPRESTACA<Sl 

36 

27.8. Cada PARTE arcara com os custos e despesas pr6prios necessaries ao 
funcionamento do Cornite Tecnico. 

27.7. Os pareceres do Cornite Tecnico serao considerados aprovados se contarem 
com o voto tavoravel de, pelo menos, 2 (dois) de seus membros. 

27.6. A decisao do Cornite Tecnico sera exarada no prazo maxima de 30 (trinta) dias, 
a contar da data do recebimento, por este, das alegag6es apresentadas pela PARTE 
reclamada, sendo que outro prazo podera ser estabelecido de comum acordo pelas 
PART ES. 

27.5. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da cornunicacao referida 
na subclausula anterior, a PARTE reclamada apresentara as suas aleqacoes 
relativamente a questao formulada, encaminhando ao Comite Tecnico c6pia de todos 
os documentos apresentados por ambas as PARTES. 

27.4. 0 procedimento para solucao de diverqencias se iniciara mediante a 
cornunicacao, pela PARTE que solicitar o pronunciamento do Cornite Tecnico, a outra 
PARTE, de sua solicitacao, fornecendo c6pia de todos os documentos ligados ao 
objeto da diverqencia levantada. 

27.3. 0 PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA poderao, a qualquer 
tempo, substituir suas inoicacoes para o Comite Tecnico, inclusive o membro de que 
trata o incise (iii) da subclausula 27.1, supra, sem prejuizo da continuidade dos 
procedimentos ja em trarnite. 

27.2. 0 membro efetivo designado de comum acordo entre as PARTES devera ser 
profissional independente. 

(i) Um membro efetivo e o respective suplente, pelo PODER 
CONCEDENTE; 

(ii) Um membro efetivo e o respective suplente, pela CONCESSIONARIA; 
(iii) Um membro, comprovadamente especialista na rnateria objeto da 

diverqencia, escolhido de comum acordo entre as PARTES, na epoca 
da diverqencia. 

27. DO COMITE TECNICO 
27 .1. Para a solucao de eventuais diverqencias de natureza tecnica, econ6mica ou 
relativa aos indices de desempenho, sera constituido, pelo PODER CONCEDENTE, 
nos 30 (trinta) dias subsequentes a torrnalizacao da diverqencia, um Cornite Tecnico 
composto por 3 (tres) membros, todos com conhecimentos na materia e indicados da 
seguinte forma: 

MATO GROSSO SECRETARlA DE 

EST ADO De TRABALHO E 

ASSIST~NCJA SOClAL 

SET AS 
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29.1.1. Advento do termo contratual (prazo contratual); 
29.1 .2. Encarnpacao; 
29.1.3. Caducidade; 
29. i .4. Rescisao: 
29.1.5. Falencia OU extincao da CONCESSIONARIA; 

29. DA EXTINCAO DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA 
29.1. Extingue-se a CONCESSAO ADMINISTRATIVA e, consequentemente, este 
CONTRATO, por: 

10.3.1.1 0 procedimento administrative de intervencao deve ser concluido no 
prazo maxima de 180 (cento e oitenta) dias. 
10.3.1.2 0 interventor devera observar o cronograma de pagamento dos 
financiamentos contraidos pela CONCESSIONARIA. 
10.3.1.3 A intervencao sera declarada nula se restar comprovado que nae 
foram observados os pressupostos legais e regulamentares para a sua 
decretacao, devendo os SERVICOS e os bens vinculados a CONCESSAO 
ADMINISTRATIVA retornar imediatamente a CONCESSIONARIA, sem 
prejuizo da prestacao de contas por parte do interventor e da recornposicao do 
equilibria econ6mico-financeiro do CONTRATO. 

28.3. No prazo de 30 (trinta) dias contado da declaracao da intervencao, sera 
instaurado procedimento administrative com a finalidade de comprovar as causas 
determinantes da medida, bem como de apurar responsabilidades, assegurando-se a 
CONCESSIONARIA amplo direito de defesa. 

28.2. A intervencao sera declarada por decreto do PODER CONCEDENTE, que 
desiqnara o interventor, o prazo da intervencao e os objetivos e limites da medida. 

28. DAINTERVENCAO 
28.1. Sem prejuizo das sancoes cabiveis e das responsabilidades incidentes, o 
PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO ADMINISTRATIVA, a 
qualquer tempo, com o fim de assegurar a adequada prestacao dos SERVICOS, bem 
como o fiel cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais. 

27.10. A decisao do Corrute Tecnico sera vinculante para as PARTES, ate que 
sobrevenha eventual decisao arbitral sabre a diverqencia. 

27.9. A subrnissao de qualquer questao ao Cornite Tecnlco nao exonera a 
CONCESSIONARIA de dar integral cumprimento as suas obriqacoes contratuais. 

PECUNIARIA devida a CONCESSIONARIA, no prazo maxima de 30 (trinta) 
dias, 50% (cinquenta por cento) do montante gasto com a contratacao do 
especialista. 
27.8.3. Decorrido o prazo previsto na subclausula anterior sem que tenha 
havido o acrescirno nele indicado, podera a CONCESSIONARIA executar a 
garantia contratual prestada pelo PODER CONCEDENTE. 

M.ATO GROSSO SECRETARlA DE 

EST ADO DE TRABAUiO E 

ASSISTENCJA SOCiAL 

SET AS 
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29.5.3. A indenizacao devida a CONCESSIONARIA no caso de encarnpacao 
podera ser paga pelo PODER CONCEDENTE diretamente aos financiadores 
da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, se aplicavel, e tal valor devera ser 
descontado do montante total da indenizacao devida a CONCESSIONARIA. 

(i) As parcelas dos investimentos em BENS REVERSiVEIS, ainda 
nao amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para 
o cumprimento do CONTRATO; 

(ii) A desoneracao da CONCESSIONARIA em relacao as obriqacoes 
decorrentes de contratos de financiamentos por ela contraidos 
para o cumprimento do CONTRATO; 

(iii) Todos os encargos e onus decorrentes de multas, rescis6es e 
indenizacoes que se fizerem devidas a fornecedores, contratados 
e terceiros em geral, em decorrencia do rompimento dos vinculos 
contratuais. 

29.5.2. Em caso de encampacao, a CONCESSIONARIA tera direito a 
inderuzacao paga previamente, que cobrira: 

29.5.1. Considera-se encarnpacao a retomada dos SERVICOS pelo PODER 
CONCEDENTE, durante a viqencia da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, por 
motivo de interesse publico devidamente justificado em processo 
administrative, mediante lei autorizativa. 

29.5. Encampac;ao 

29.4.1. A CONCESSAO ADMINISTRATIVA extingue-se quando verificado o 
terrnino do prazo de sua duracao. 
29.4.2. Verificando-se o advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA 
sera inteira e exclusivamente responsavel pelo encerramento de quaisquer 
contratos de que seja parte, nae assumindo o PODER CONCEDENTE 
qualquer responsabilidade neste sentido. 

29.4. Advento do Termo Contratual 

29.3. A assuncao dos SERVICOS autoriza a ocupacao das instalacoes e a utilizacao, 
pelo PODER CONCEDENTE, de todos os BENS REVERSiVEIS. 

29.2. Extinta a CONCESSAO ADMINISTRATIVA, o exercicio de todos os direitos e 
privileqios transferidos a CONCESSIONARIA retornara ao PODER CONCEDENTE, 
havendo a imediata assuncao, por este, dos SERVICOS e dos BENS REVERSiVEIS, 
procedendo-se aos levantamentos, avaliacoes e tiquidacoes que se fizerem 
necessaries. 

29.1.6. Anulacao decorrente de vicio ou irregularidade constatados no 
procedimento ou no ato de sua outorga. 

M'ATO GROSSO SECRETARIADE 

ESTAOO DE TRABALHO E 

ASSIST~NCIA SOOAL 

SET AS 
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.4' 
29.6.4. 0 processo administrativo em questao nao podera ser instaurado antes 
de comunicada a CONCESSIONARIA, detalhadamente, a ocorrencia de uma 
das hip6teses referidas na subclausula 29.6.2, acima, devendo o PODER 
CONCEDENTE outorgar prazo, nunca inferior a 30 (trinta) dias, para que a 
CONCESSIONARIA possa corrigir as eventuais falhas e transgress6es. 

29.6.3. A caducidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA sera declarada no 
arnbito de processo administrativo, observados 9 contraditorio e. a ampla 
defesa, depois de esgotadas as possibilidades dej solucao de controversias 
previstas neste CONTRATO. 1 • 1 

(ix) 

(viii) 

(vii) 

(v) 
(vi) 

(iv) 

(ii) 
(iii) 

Executar os SERVICOS de forma inadequada ou c;leficiente, tendo 
por base as normas, criterios, pararnetros [ e Indices de 
desempenho definidores de sua qualidade; ' 
Deixar de renovar a GARANT!A DE EXECUCAO CONTRATUAL; 
Descumprir clausulas contratuais ou disposicoes leqais ou 
regulamentares concernentes a CONCESSAO ADMINISTRATIVA 
que comprometam a continuidade dos SERVICOS; 
Nao obtiver, nos prazos previstos, os recursos financeiros 
necessarios a execucao do CONTRATO; 
Paralisar os SERVICOS sem motivo justificado; 
Perder as condicoes econornicas, tecnlcas ou operacionais 
necessarias a adequada execucao dos ~ERVICOS; 
Nao cumprir as sancoes e penalidades a ela impostas, nos 

devidos prazos; 
Nao atender a intirnacao do PODER CONCEDENTE para 
regularizar a prestacao dos SERVICOSJ 
For condenada, por meio de sentence transitada em julgado, por 
soneqacao de tributos, inclusive contributcoes sociais. 

(i) 

29.6.2. A caducidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA podera ser 
declarada pelo PODER CONCEDENTE nos casos que seguem, alern daqueles 
enumerados pela Lei Federal n.? 8.987/95, com suas alteracoes, quando a 
CONCESSIONARIA: 

29.6.1. A inexecucao total ou parcial do CONTRATO pela CONCESSIONARIA 
acarretara, a criteria do PODER CONCEDENTE, a declaracao de caducidade 
da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, sem prejufzo da aplicacao das demais 
sancoes previstas na lei e no CONTRATO. 

29.6. Caducidade 

29.5.4. As multas, indenizacoes e quaisquer outros valores devidos pela 
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE serao descontados da 
indenizacao prevista para o caso de encarnpacao. 

MATO GROSSO 
SET AS 

SECRETARIADE 

EST ADO DE TRABALJ.iO E 

.ASSIST~NCIA SOCIAL 
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de extincao do CONTRATO par talencia d 
a indenizacao ficara limitada apenas ao valor 

4 

29.8.2. Na hip6tese 
CONCESSIONARIA, 

29.8. Falencia ou extlncao da CONCESSIONARIA 

29.8.1. A CONCESSAO ADMINISTRATIVA sera extinta caso a 
CONCESSIONARIA tenha sua talencia decretada por sentenca transitada em 
julgado, ou, entao, no caso de recuperacao judicial que prejudique a execucao 
deste CONTRATO. 

29.7.4. Podera a CONCESSIONARIA ceder ou onerar, em favor dos seus 
financiadores, qualquer direito a tndenizacao a que possa fazer jus nos termos 
desta subclausula, devendo o PODER CONCEDENTE, caso necessario, 
comprometer-se a realizar o pagamento de tal indenizacao diretamente aos 
referidos financiadores. 

29.7.3. No caso de rescisao judicial do CONTRATO por culpa do PODER 
CONCEDENTE, a indenizacao devida a CONCESSIONARIA sera equivalente 
aquela prevista na hip6tese de encarnpacao. 

29.7.2. Na hip6tese prevista na subclausula anterior, os SERVICOS prestados 
pela CONCESSIONARIA nae poderao ser interrompidos ou paralisados ate 
decisao judicial transitada em julgado. 

29.7.1. 0 presents CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da 
CONCESSIONARIA, mediante acao judicial especialmente intentada para esse 
fim, no caso de descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, das normas 
contratuais, 

29.7. Resclsao 

29.6.8. Na hip6tese de caducidade, a indenlzacao devida a 
CONCESSIONARIA obedecera ao quanta disposto no § 5.0 do artigo 38 da Lei 
Federal n.? 8.987/95, isto e, a reversao se tara com a indenizacao das parcelas 
dos investimentos vinculados a BENS REVERSiVEIS, ainda nao amortizados 
ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a 
continuidade e atualidade dos SERVICOS. 

29.6.7. Declarada a caducidade, o PODER CONCEDENTE se irnitira na posse 
de todos os bens afetos a CONCESSAO ADMINISTRATIVA e assurnira, 
imediatamente, a execucao do objeto do presents CONTRATO. 

29.6.6. Eventuais indenizacoes devidas a CONCESSIONARIA serao apuradas 
no curso do processo administrative e pagas ap6s a declaracao de caducidade. 

29.6.5. lnstaurado o processo administrative e comprovada a tnadimplencia ou 
irregularidade da CONCESSIONARIA, a caducidade sera declarada por meio 
de decreto, independentemente de mderuzacao previa, 

MATO GROSSO SECRET ARIA DE 

EST ADO DE. TRABALHO E 
.ASSIST~NClA SOOAL 

SET AS 
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31.1. lntegram a CONCESSAO ADMINISTRATIVA todos os bens, m6veis e im6veis, 
adquiridos, ampliados e implantados pela CONCESSIONARIA para a execucao do 
CONTRATO, nos termos do Anexo I, do EDITAL. 

31.2. Os BENS REVERSiVEIS deverao ser relacionados pela CONCESSIONARI~, 
na forma determinada pelo PODER CONCEDENTE. \ · 

~0 

31. DOS BENS REVERSIVEIS 

(i) A devolucao da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO; 
(ii) Aos pagamentos devidos pela execucao do CONTRATO ate a data da 

anulacao, incluindo principal, juros, multas e outros acess6rios; 
(iii) A sub-roqacao, pelo PODER CONCEDENTE, dos saldos 

remanescentes assumidos pela CONCESSIONARIA com os 
financiadores, ou, a criteria do PODER CONCEDENTE, indenlzacao a 
CONCESSIONARIA, no prazo de 6 (seis) meses; 

(iv) Ao recebimento de valores a tltulo de custos de desrnobilizacao, 
incluindo todos os encargos e onus decorrentes de multas, rescis6es e 
indenizacoes devidas a empregados, fornecedores e outros terceiros 
credores da CONCESSIONARIA, a qualquer titulo. 

30.4. Declarada a nulidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, retornam ao 
PODER CONCEDENTE todos os bens, direitos e privileqios a ela vinculados. 

30.3. Na hip6tese de nulidade do presente CONTRATO cujo motive nao seja 
irnputavet a CONCESSIONARIA, 0 PODER CONCEDENTE se responsabilizara por 
eventuais indenizacoes a ela devidas, sendo-lhe ressarcidos os prejufzos 
regulamentares comprovados, tendo ainda direito: 

30.2. A nulidade sera declarada mediante justificativa escrita e fundamentada do 
PODER CONCEDENTE. 

30. DA NULIDADE DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA 
30.1. A declaracao de nulidade do presente CONTRATO ocorrera caso se verifique 
ilegalidade (i) no processo licitat6rio, ou, entao, (ii) em clausula considerada essencial 
que comprometa a execucao dos SERVICOS, instaurado o devido processo 
administrative, garantidos o contradit6rio ea ampla defesa. 

29.8.4. Decretada a falencia, o PODER CONCEDENTE se irnitira na posse de 
todos OS bens afetos a CONCESSAO ADMINISTRATIVA e assurnira, 
imediatamente, a execucao do objeto do presente CONTRATO. 

29.8.3. A indenizacao devida a CONCESSIONARIA podera ser paga pelo 
PODER CONCEDENTE diretamente aos financiadores. 

correspondente ao saldo vincendo dos financiamentos contrafdos por esta e 
comunicados anteriormente ao PODER CONCEDENTE. 

MATO GROSSO SECRE TARlA DE 

ESTA DO OE TRABALHO E 

ASSIST~NCJA SOOAI.. 

SET AS 
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31.8.1. A reversao sera gratuita e autornatica., com os bens livres de 
quaisquer onus ou encargos. 
31.8.2. Os bens revertidos ao PODER CONCEDENTE deverao estar em 
perfeitas condicoes de operacionalidade, utiiizacao e rnanutencao, par; pelo 
menos, mais 24 (vinte e quatro) meses. 
31.8.3. Especificamente nos casos de (i) c6digos fonte e licences de uso de 
software, (ii) rnobiliarios e equipamentos em geral, bem coma de (iii) bens 
im6veis, eventuais contratos de locacao, arrendamento ou licencas deverao 
possuir, obrigatoriamente, prazo de duracao que supere em 24 (vinte 
quatro) meses o periodo de viqencia da CONCESSAO ADMINISTRATIV , 

4~ 

31.8. Extinta a CONCESSAO ADMINISTRATIVA, I retornam ao PODER 
CONCEDENTE todos OS BENS REVERSiVEIS!' direitos e privileqlos vinculados a 
execucao dos SERVICOS, tenham sido estes transferidos a CONCESSIONARIA ou 
par esta adquiridos ou implantados. 

Substituir, sempre que necessario, o bem sabre o qual recaiu o onus ou 
gravame. 

(ii) 

Notificar imediatamente o PODER CONCEDENTE, indicando as raz6es 
do eventual 6nus/gravame, bem assim as medidas que estao sendo 
tomadas para desconstitui-lo; 

(i) 

31.7. No caso de oneracao de qualquer dos BENS REVERSiVEIS em razao de 
ordem judicial, ou, entao, de outra circunstancia alheia ao controle e a vontade da 
CONCESSIONARIA, obriga-se esta a: 

31.6. A CONCESSIONARIA devera efetuar a rnanutencao corretiva e preventiva dos 
BENS REVERSiVEIS, de modo a conserva-los em condicoes adequadas d~ uso, 
respeitando as normas tecnicas relativas a saude, sequranca, higiene, contorto, 
sustentabilidade ambiental, acessibilidade, entre outros pararnetros essenclais a sua 
boa utilizacao. t 

31.5. A vinculacao dos BENS REVERSiVEIS aos SERVl<;OS devera constar, 
expressamente, em todos os neg6cios juridicos que a CONCESSIONARIA vier a 
firmar com terceiros envolvendo tais bens. 

31.4. A renovacao/atuatizacao tecnol6gica necessaria ao atendimento das 
especificag6es tecnicas, operacionais e funcionais dos BENS REVERSiVEIS nae 
ensejara a recomposicao do equilfbrio econ6mico-financeiro do CONTRATO. 

31.2.1. Deverao ser arrolados todos os im6veis, m6veis, equipamentos, 
sistemas, softwares, contratos e direitos necessaries a prestacao adequada e 
continua dos SERVICOS. 

31.3. A CONCESSIONARIA devera manter os BENS REVERSiVEIS em condicoes 
adequadas de uso, funcionamento, conservacao e sequranca, durante todo o prazo de 
viqencia do CONTRATO. 

MATO GROSSO 
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31.13. Ap6s o terrnino da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, sera vedada a extincao 
da CONCESSIONARIA e/ou a dissolucao/partilha de seu patrimcnio, ate que o 
PODER CONCEDENTE ateste, por meio do Termo Definitivo de Reversao, que os 
bens revertidos estao em condicoes adequadas. 

31.14. Caso os Relat6rios previstos nesta Clausula nae sejam ~laborados pelo 
PODER CONCEDENTE nos termos e prazos assinalados, a reversao dos bens 
processar-se-a independentemente da anuencia do PODER CONCEDENTE, sendo 
vedada qualquer forma de responsabilizacao da CONCESSIONARIA, salvo nas 
hip6teses de viclos ou defeitos ocultos. 

31.12. Caso a reversao de bens nae ocorra nas condicoes estabelecidas nesta 
Clausula, a CONCESSIONARIA sera penalizada nos termos previstos neste 
CONTRA TO. 

31.11. Extinta a CONCESSAO ADMINISTRATIVA, a Cornissao de Heversao 
procedera a nova vistoria dos BENS REVERSiVEIS, da qual participara a 
CONCESSIONARIA, lavrando-se, no prazo de ate 30 (trinta) dias, Termo Definitivo de 
Heversao. 

31.10. Em ate 60 (sessenta) dias anteriores ao marco previsto para o terrnino do 
CONTRATO, a Cornissao de Heversao elaborara Termo Provis6rio de Devolucao, o 
qual sera assinado pelas PARTES. 

31.9.1. No prazo de 12 (doze) meses antes do terrnino da vigencia do 
CONTRATO, sera apresentado Relat6rio de Vistoria e definidos os 
parametros que nortearao a reversao dos BENS REVERSiVEIS. 
31.9.2. 0 Relat6rio de Vistoria retratara a situacao dos BENS 
REVERSiVEIS, e podera propor a respectiva aceitacao ou necessidade de 
substituicao. 
31.9.3. As eventuais substitulcoes serao efetivadas em prazos pre- 
estipulados pelo PODER CONCEDENTE, e ensejarao nova vistoria. 

31.9. 0 PODER CONCEDENTE torrnara uma Comissao de Heversao para que, ao 
final da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, lhes sejam repassados os BENS 
REVERSIVEIS. 

bem coma deverao prever a aceitacao obrigat6ria do PODER CONCEDENTE 
coma sucessor da CONCESSIONARIA. 
31.8.4. Os prazos dos contratos de leasing firmados para disponibilizar 
equipamentos e mobiliarios deverao coincidir com a data de extincao da 
CONCESSAO ADMINISTRATIVA. 
31.8.5. Nao cabera a CONCESSIONARIA qualquer indenizacao pela 
reversao dos BENS REVERSiVEIS, ressalvadas as hip6teses previstas em 
lei e neste CONTRATO. 

MATO GROSSO SECRETAR!A DE 

ESTADOOETRABAUmE 
ASSIST~~IA SOCIAL 

SET AS 



Rua Julio Domingos de Campos, n° 100, Centro Politico Administrativo - CEP: 78049-031 - Cuiaba-MT 

33.1.1. ~ara viabilizar ~ transferencia de C(?NTROLE ACIONARIO de que tra~ 
esta Clausula, devera a CONCESSIONARIA demonstrar que as pessoa) . 

33.1. Durante todo o prazo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, a 
CONCESSIONARIA nao podera realizar qualquer rnodificacao no seu CONTROLE 
ACIONARIO direto sem a previa e expressa anuencia do PODER CONCEDENTE, 
sob pena de abertura de procedimento administrative para apuracao e declaracao de _f 
caducidade. 

33. DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA E DO 
CONTROLE ACIONARIO DA CONCESSIONARIA 

32.8. A CONCESSIONARIA nao podera participar de outras sociedades como s6cia 
ou acionista. 

32.7. Qualquer alteracao no estatuto social da CONCESSIONARIA devera ser 
informada ao PO DER CONCEDENTE em ate 1 O (dez) dias ap6s o registro do ato 
societario na Junta Comercial. 

32.5. Consoante previsto na Clausula 6, deste instrumento, a CONCESSIONARIA 
devera integralizar, em dinheiro, na data de assinatura do CONTRATO, montante 
equivalente a 10% (dez por cento) do seu capital social minima subscrito. 

32.6. 0 restante do capital social da CONCESSIONARIA devera estar integralizado, 
em dinheiro e/ou bens, ate 03 (tres) meses ap6s a DATA DE EFICACIA do 
CONTRA TO. 

32.4.1. Os acionistas da CONCESSIONARIA sac solidariamente responsaveis, 
perante o PODER CONCEDENTE, pela inteqralizacao do capital social. 
32.4.2. Qualquer reducao do capital social da CONCESSIONARIA somente 
podera ser realizada mediante previa e expressa autorizacao do PODER 
CONCEDENTE. 

32.4. Observadas as condicoes estabelecidas no CONTRATO, a 
CONCESSIONARIA devera, durante todo o periodo de viqencia da CONCESSAO 
ADMINISTRATIVA, manter capital social minima R$ 5.330.095,75 (cinco milh6es 
trezentos e trinta mil, noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos). 

32.2. 0 ato constitutive da CONCESSIONARIA devera indicar, coma finalidade 
exclusiva, a exploracao do objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA. 

32.3. A CONCESSIONARIA devera obedecer aos padr6es de boas praticas de 
qovernanca corporativa e adotar contabilidade e dernonstracoes financeiras 
padronizadas, nos termos exigidos neste CONTRATO. 

32.1. A CONCESSIONARIA sera uma SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECiFICO 
- SPE, podendo adotar qualquer forma societaria admitida na leqislacao brasileira. 
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(i) lnadimplencia de financiamento contratado pela CONCESSIONARIA, 
desde que previsto nos respectivos contratos de financiamento, que 
definirao, ainda, as condicoes que poderao ensejar a assuncao de 
controle pelos financiadores; e 

(ii) lnadirnplencia na execucao do CONTRATO que inviabilize ou coloq 
em risco a CONCESSAO ADMINISTRATIVA. 

34.2. A transterencia de controle de que trata esta Clausula, formalizada par escrito, 
podera se aperteicoar nas seguintes hip6teses: 

34.1. Com o objetivo de promover a reestruturacao financeira da 
CONCESSIONARIA e assegurar a continuidade dos SERVlc;OS, o PODER 
CONCEDENTE podera autorizar a transterencia do CONTROLE ACIONARIO daquela 
para os respectivos financiadores, devendo a CONCESSIONARIA, entretanto, 
comunicar previamente o PODER CONCEDENTE sabre tal intencao (Step in rights). 

34. DA ASSUNc;AO DO CONTROLE ACIONARIO POR PARTE DOS 
FINANCIADORES 

33.3. As acoes correspondentes ao CONTROLE ACIONARIO da 
CONCESSIONARIA poderao ser dadas em garantia de financiamentos ou coma 
contra garantia de operacoes vinculados ao cumprimento do CONTRATO, 
independentemente de previa anuencia do PODER CONCEDENTE, sendo vedada, 
contudo, a transterencia do CONTROLE ACIONARIO direto sem a previa e expressa 
anuencia da PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade, nos termos da 
presente Clausula, 

33.2.1. Observada a necessidade de aporte de capital, podera a MT-PAR, 
respeitados os seus atos constitutivos e as suas normas de criacao, vir a 
participar da CONCESSIONARIA coma acionista rninoritana. 

33.2. Modificac;6es acionarias que nae impliquem na alteracao de controle direto ou 
indireto da CONCESSIONARIA, inclusive a substituicao de membro da Sociedade de 
Prop6sito Especifico somente sera autorizada quando as atividades e services 
estiverem sendo prestados ha pelo menos 03 (tres) anos, e desde que atenda as 
exiqencias de capacidade tecnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal e juridica 
e trabalhista necessarias a assuncao do service, e obrigue-se ao cumprimento de 
todas as clausulas do contrato. 

juridicas interessadas na aqursicao atendem as exiqencias de qualificacao 
tecnica, juridica, fiscal e economica necessarias a assuncao dos SERV1c;os. 
33.1.2. Deverao ser submetidos a previa aprovacao do PODER CONCEDENTE 
todos os atos societarios/acordos de acionistas que venham a ser celebrados 
para disciplinar a transferencia de controle direto da CONCESSIONARIA. 
33.1.3. 0 PODER CONCEDENTE devera analisar o pedido de transterencia de 
CONTROLE ACIONARIO direto e, par meio de ato devidamente motivado, 
autorizar ou nao tal pleito. 

MATO GROSSO SECRET ARIA DE 
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36.4. Ap6s o recebimento da notificacao, a PARTE notificada tera um prazo de \{Q 
(dez) dias uteis, contados de seu recebimento, para responder se concorda com a\ .. 
solucao proposta. , 

46 

36.3. A cornunicacao de que trata a subclausula anterior devera ser enviada pela 
PARTE interessada juntamente com os documentos pertinentes, devendo estar 
acompanhada, tambern, de suqestao para a solucao do conflito ou controversla. 

36.2. 0 objeto do conflito ou controversia sera comunicado, por escrito, ao PODER 
CONCEDENTE OU a CONCESSIONARIA, conforme O case, para que as PARTES 
possam, por meio do princf pio da boa-te e dos melhores estorcos, solucicna-lo. 

36.1. Os conflitos e as controversias decorrentes do presente CONTRATO, ou com 
ele relacionados, serao solucionados amigavelmente pelas PARTES. 

35.2. A CONCESSIONARIA nao podera invocar qualquer condicao dos contratos de 
financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recurses, para se eximir das 
obriqacoes previstas no CONTRATO. 

35.3. Nos financiamentos contratados, a CONCESSIONARIA pocera dar em 
garantia os direitos emergentes da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, desde que essa 
operacao nae comprometa a operacionalizacao e a continuidade da execucao do 
CONTRA TO. 

36. DO MECANISMO DE SOLU<;AO AMIGAVEL DE CONFLITOS 

35.1 .1. A CONCESSIONARIA devera obter recurses financeiros necessaries a 
execucao do objeto do contrato e sujeitar-se a partilha contratual de riscos do neg6cio; 

35.1. A CONCESSIONARIA e a (mica e exclusiva responsavel pela obtencao de 
financiamentos eventualmente necessaries a execucao da CONCESSAO 
ADMINISTRATIVA. 

35. DO FINANCIAMENTO 

(i) De autorizacao previa e formal do PODER CONCEDENTE, devendo os 
financiadores informar a CONCESSIONARIA e o PODER 
CONCEDENTE sobre a inadimplencia, garantindo aquela o prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias para regularizar a situacao: 

(ii) Da assuncao, pelos financiadores, do compromisso de cumprir 
integralmente o disposto no CONTRATO; e 

(iii) Do atendimento, pelos financiadores, dos requisites de regularidade 
[urldica, fiscal e de idoneidade financeira necessaries a assuncao do 
CONTRA TO. 

34.3. A assuncao do controls da CONCESSIONARIA pelos financiadores, nas 
hip6teses previstas nesta Clausula, dependera: 

SECRET ARIA DE 
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38.3. 0 requerimento em questao sera enviado por meio de carta registrada co 
aviso de recebimento, devendo a outra PARTE, no prazo de 20 (vinte) dias uteis ' 

38. DO TRIBUNAL ARBITRAL 
38.1. 0 Tribunal Arbitral sera composto por tres membros, um nomeado por cada 
PARTE e o terceiro escolhido de comum acordo pelos arbitros que as PARTES 
tiverem designado. 
38.2. A PARTE que decidir submeter determinada diverqencia a arbitragem devera 
apresentar requerimento de constituicao do Tribunal Arbitral, no qual indicara os seus 
fundamentos e desiqnara, de imediato, o arbitro de sua nomeacao, encaminhando tal v;; 
requerimento a outra PARTE. -Y 

37.2. A subrnissao de qualquer questao a arbitragem nae exonera as PARTES do 
pontual e tempestivo cumprimento das disposicoes do CONTRATO, nem permite 
qualquer interrupcao do desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSAO 
ADMINISTRATIVA, que deverao continuar a ser executadas ate que uma declsao final 
seja obtida relativamente a materia em causa. 

37 .1.1. Nao constitui requisite para a solucao, por meio de arbitragem, a previa 
submissao de diverqencia ou controversla ao Cornite Tecnico, excecao feita as 
diverqencias relativas aos pararnetros de desempenho e de qualidade, nos 
termos previstos neste CONTRATO. 

37. DA ARBITRAGEM 
37. t . As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei Federal n.? 
9.307/96, resolver, por meio de arbitragem, todo e qualquer conflito de interesses que 
decorra da execucao do CONTRATO, valendo, outrossim, o presente dispositivo como 
clausula compromiss6ria, nos termos do art. 4.0, da aludida lei. 

36.6. Se preferirem, as PARTES poderao submeter a controversia ou conflito 
diretamente ao Comite Tecntco, nos termos previstos neste CONTRATO, e, 
posteriormente e se o caso, a arbitragem. 

36.5. Em qualquer das hip6teses, o conflito ou a controversia existente devera ser 
solucionado no prazo de 30 (trinta) dias, prorroqavel de comum acordo entre as 
PARTES. 

36.4.1. Caso nae concorde com a soiucao, a PARTE notificada, no mesmo 
prazo acima estipulado, devera apresentar para a PARTE interessada os 
motives pelos quais discorda da solucao, indicando proposta alternativa para o 
caso. 
36.4.2. Caso a PARTE notificada concorde com a solucao apresentada, as 
PARTES darao par encerrado o conflito ou controversia, e tornarao as medidas 
necessaries para irnplernenta-Ia. 
36.4.3. No caso de discordancia da PARTE notificada, devera ser marcada 
uma reuniao entre as PARTES, a fim de que o conflito ou a controversia seja 
debatido e solucionado. 
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39. DO FORO 
39.1. E competente para dirimir as medidas judiciais relativas a este CONTRAT o 
foro da Comarca de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, excluido qualquer outro, po , 
mais privilegiado que seja. 

38.12. A arbitragem ocorrera de acordo com as regras fixadas no CONTRATO, no 
Direito Brasileiro, no Regulamento do Tribunal Arbitral e, ainda, consoante o 
determinado na Lei Federal n.? 9.307, de 23 de setembro de 1997 - Lei da Arbitragem 
- e no C6digo de Processo Civil. 

38.11. A arbitragem sera instaurada e administrada pelo Centro de Arbitragem da 
CAMARB - Camara de Arbitragem Empresarial - Brasil, devendo ser realizada no 
Municipio de Cuiaba-Mf , e em lingua portuguesa. 

38.10.1. As decis6es do Tribunal Arbitral deverao ser proferidas no prazo 
rnaximo de 02 (dois) meses, contados da data de sua constituicao. Estas 
mesmas decis6es confiqurarao entendimento final dos arbitros relativamente as 
rnaterias em causa, e flxarao as custas do processo e a forma da sua 
reparticao pelas PARTES. 

38.10. 0 Tribunal Arbitral julqara o contlito/diverqencia de acordo com o ordenamento 
juridico brasileiro, sendo que das suas decis6es nae cabera recurse. 

38.9. Caso as medidas se tacam necessarias ap6s a constituicao do Tribunal 
Arbitral, deverao ser requeridas e apreciadas pelo pr6prio Tribunal Arbitral que, 
por sua vez, podera solicitar a respectiva apreciacao ao competente 6rgao do 
Poder Judiciario, se entender necessario. 

38.8. Caso seja necessaria a obtencao de medidas coercitivas, cautelares ou de 
urqencia antes da constituicao do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento 
de arbitragem, as PARTES poderao requere-la diretamente ao orqao competente do 
Poder .Judiciario. 

38. 7. Caso nae se verifique acordo quanto ao objeto do litigio, sera este fixado pelo 
Tribunal Arbitral, tendo em conta os requerirnentos/peticoes apresentados por ambas 
as PARTES. 

38.6. 0 Tribunal Arbitral podera ser assistido pelos peritos tecnicos e consultores que 
considere convenientes designar. 

38.5. 0 Tribunal Arbitral sera considerado constituido na data em que o terceiro 
arbitro aceitar a sua norneacao ea cornunica-la para ambas as PARTES. 

38.4. Ambos os arbitros designados nornearao, conjuntamente, o terceiro arbitro, no 
prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da desiqnacao do segundo arbitro. 

contar da recepcao do documento, designar o arbitro de sua nomeacao e deduzir a 
sua defesa. 
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40.8. A CONCESSIONARIA devera pagar R$ 817.512,49 (oitocentos e dezessete 
mil, quinhentos e doze reais e quarenta e nove centavos), corrigidos pelo IPCA a partir 
de setembro de 2015, a empresa autorizada a realizar os estudos, projetos, 
investigag6es e levantamentos que onqmararn a presente CONCESSAO 
ADMINISTRATIVA, nos termos previstos no EDITAL e na legislagao aplicavel. 
40.9. Comprovante de pagamento, por meio de transterencia bancaria em favor da (} ., 
MT-PAR, do valor correspondente a R$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil -y 
reais), corrigidos pelo IPCA a partir de setembro de 2015, referente ao ressarcimento 
pela co-modelagem dos Estudos objeto da Resolucao n.? 003/CGPPP/MT, contorrqe 
autorizado pela Resolucao do CGPPP n.? 005/2015. \ , , 

h 

40.7.1. Em todas as hip6teses, deve-se excluir o primeiro dia e computar o 
ultimo. 
40.7.2. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do PODER 
CONCEDENTE. 

40.7. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ao em dias 
corridos, salvo reterencia expressa a dias uteis, 

40.6. A CONCESSIONARIA devera informar ao PODER CONCEDENTE, no prazo 
de 05 (cinco) dias uteis contados da assinatura deste CONTRATO, o nome do gestor 
titular e o do seu substituto imediato que realizara o gerenciamento do CONTRATO, 
com o qual deverao ser feitos todos os contatos. 

40.5. Qualquer das PARTES podera modificar o seu endereco e nurnero de telefone, 
devendo comunicar a alteracao a outra PARTE, nos moldes ora preconizados. 
Poderao ainda ser utilizados enderecos eletronicos (e-mail) para cornunlcacao entre 
as partes, desde que seja de comum acordo, para assuntos corriqueiros referentes ao 
CONTRA TO. 

40.4. Consideram-se, para os efeitos de remessa das cornunicacoes, os enderecos 
mencionados no preambulo do contrato. 

40.3. As cornunicacoes entre as PARTES ea MT-PAR serao efetuadas por escrito, e 
remetidas (i) em rnaos, (ii) por carta registrada, com aviso de recebimento, e (iii) por 
correio eletronico, com aviso de leitura. 

40.2. Ressalvadas as disposicces em contrario previstas neste CONTRATO, o nao 
exercicio, ou o exercicio intempestivo ou parcial de qualquer direito que assista a 
qualquer das PARTES, nae importa a renuncia desse direito, nae impede seu 
exercicio posterior, nem constitui morat6ria ou novacao da respectiva obriqacao. 

40. DAS DISPOSl<;OES GERAIS E FINAIS 
40.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus Anexos 
constituem a totalidade dos acordos que regulam a CONCESSAO ADMINISTRATIVA. 
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Nome: Eliane N. Silva Guedes 
RG n°. M3959511 MG 

- { -~ 11~1·,; 
MARIA S ELL 

1 oWsi KAJIM 
CO SELV 

MT PA -€ER S/A 

// 

MARQUES 
CONSORCIO RIO ERDE GANHA 

TEMPO SPE S/A 

l 
I 

ANTOS 

SECR ARI 
TRABAL OE AS 

s 

Cuiaba/Ml , 1 o de Outubro de 2017 ,, 
\ 

E, por se acharem justas e contratadas, firmam as PARTES ea MT-PAR o presente 
CONTRATO em 4 (quatro) vias, que serao destinadas a cada um dos siqnatarios, 
permanecendo juntamente ao PODER CONCEDENTE uma para controle, tudo 
perante as testemunhas abasco: 

40.12. Para execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se 
comprometer a dar a quern quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 
quern quer que seja, tanto por conta pr6pria quanta por interrnedio de outrem, 
qualquer pagamento, doacao, cornpensacao, vantagens financeiras ou beneffcios de 
qualquer especie, seja de forma direta ou indireta quanta ao objeto deste contrato, ou 
de forma a ele nao relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e 
colaboradores. 

40.11. A intervenlencia perdurara pelo prazo de 02 (dois) anos a partir da viqencia do 
CONTRA TO. 

40.10. Compete a MT-PAR, como interveniente-anuente, a qualidade exclusiva de 
assessoramento, como 6rgao consultivo da unidade/orqao setorial de PPP na qestao 
do contrato, assim como opinar em caso de revisao ou extincao do CONTRATO. 
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