
 

A N E X O II 

 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº [  ] 

 

 

 

MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEIS 

 

 

O ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria 

[●], com sede na [●], nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob o nº [●], neste ato 

representado por seu titular, Sr.(a) [●],devidamente autorizado(a) pelo Decreto 

publicado no Diário Oficial do Estado na edição de [●](data), doravante denominado 

PODER CONCEDENTE ou CONTRATANTE, e XXXX, domiciliado em sua sede, localizada 

na [●] CNPJ/MF nº [●], neste ato representada pelo Sr.(a)[●] (qualificação), portador(a) 

de carteira de identidade nº [●], expedida pela[●], inscrito(a) no CPF/MF sob o nº[●], 

doravante denominado CONCESSIONÁRIO, firmam o presente Contrato de Concessão 

Onerosa de Direito de Uso de Imóvel, decorrente da homologação da licitação 

modalidade Concorrência nº [●], pelo(a) _________________________, em despacho 

datado de ___/___/___, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia ___/___/___.  

 

As partes têm entre si justas e acordadas as condições expressas no presente 

CONTRATO, que será regido pelas normas e cláusulas referidas a seguir. 

 

CLÁUSULA 1ª – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

 

1.1. A CONCESSAO ONEROSA DE USO DE IMÓVEIS reger-se-á pelo disposto nas 

Constituição do Estado de Bahia de 1989, Lei Estadual nº 9.433, de 1º de março de de 

2005, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e, subsidiarimanente, Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos dos arts. 191 e 193,II, da Lei 

Federal 14.133, de 01 de abril de 2021, e Código Civil de 2002, no que couber, e pelas 

demais leis, regulamentação, atos normativos e atos administrativos editados pelo 

Estado da Bahia, no que toca à administração do seu patrimônio imobiliário, 

observadas as determinações contidas neste CONTRATO.  

 

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES  

 

2.1. Para os fins do presente CONTRATO, as seguintes definições aplicam-se às 

respectivas expressões:  

 



BENS VINCULADOS À CONCESSAO:os IMÓVEIS e demais bens, integrantes ou não do 

patrimônio da CONCESSIONARIA, aplicados no uso dos IMÓVEIS;  

BENS REVERSIVEIS: são BENS VINCULADOS À CONCESSAO que ao término do 

CONTRATO são transferidos à posse ou ao patrimônio do PODER CONCEDENTE;  

CONCESSÃO: a concessão onerosa do direito de uso dos IMÓVEIS;  

CONCESSIONÁRIA: sociedade de propósito especifico constituída pelo ADJUDICATARIO 

para desempenho do objeto da CONCESSAO;  

CONCORRENCIA: a licitação que resultou na formalização do presente CONTRATO;   

CONTRATO: o presente contrato de concessão onerosa do direito de uso dos IMÓVEIS, 

incluindo seus Anexos;  

DOE: Diário Oficial do Estado da Bahia;  

IMÓVEIS: o imóvel das Marina Itaparica, situado na Av. 25 de Outubro, Itaparica, Ilha 

de Itaparica, Bahia; o imóvel da Marina Penha, situado na Rua dos Tamarindeiros 

da Penha, Ribeira, Salvador - BA; o imóvel da Marina Cacha-Pregos situado na R. Joseir 

Martins dos Santos, Praia do Atlântico, Vera Cruz - BA; o imóvel da Marina de Salinas 

da Margarida, situado na Praça Luis Eduardo Magalhães, s/n, Centro; o imóvel do 

Terminal turístico de Botelho e o imóvel do Terminal Turístico de Bom Jesus dos 

Passos. Estão incluídos no conceito de IMÓVEIS e, portanto, no objeto da CONCESSÃO, 

também, as acessões e benfeitorias neles eventualmente realizadas pela 

CONCESSIONARIA;  

EDITAL: Edital da licitação modalidade Concorrência Pública n° 01/2022 e seus 

respectivos Anexos;  

GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO: a garantia de fiel cumprimento das 

obrigações assumidas pela CONCESSIONARIA no CONTRATO;  

PARTES: O ESTADO DA BAHIA, através da Secretaria de Turismo e CONCESSIONÁRIA.  

PROPOSTA COMERCIAL: proposta apresentada pela CONCESSIONÁRIA na licitação 

modalidade Concorrência n° 01/2022, integrante do Anexo I do CONTRATO;  

PODER CONCEDENTE: o ESTADO DE BAHIA, por intermédio da Secretaria de Turismo; 

VALOR DA OUTORGA: valor que corresponde à soma dos valores mensais a serem 

pagos pela CONCESSIONÁRIA ao Poder Concedente ao longo da vigência do 

CONTRATO. 

VALOR DO CONTRATO: o valor fixo anual da outorga a ser efetivamente pago pela 

CONCESSIONÁRIA, multiplicado pelo número de anos de vigência do CONTRATO;  

VALOR DOS INVESTIMENTOS: total previsto dos investimentos necessários para a 

execução do CONTRATO, durante o período da CONCESSAO, conforme PROPOSTA 

COMERCIAL vencedora.  

 

CLÁUSULA 3ª – DA INTERPRETAÇÃO  

 

3.1. Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação:  

 

I. as definições do CONTRATO serão igualmente aplicadas em suas formas singular e 

plural, masculina e feminina;  



 

II. referências ao CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais 

alterações e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES; e  

 

III. referências a diplomas legais devem ser interpretadas de acordo com tais diplomas 

legais e alterações posteriores, respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e 

a coisa julgada.  

 

CLÁUSULA 4ª – DOS ANEXOS  

 

4.1. Integram o presente CONTRATO, para todos os efeitos legais e contratuais, os 

documentos relacionados a seguir:  

 

I. Anexo I – PROPOSTA COMERCIAL;  

II. AnexoII – Apólices de seguro;  

III. Anexo III – EDITAL e seus Anexos. 

 

CLÁUSULA 5ª – DO OBJETO  

 

5.1. O objeto do presente CONTRATO é a concessão onerosa do direito de uso dos 

IMÓVEIS e será executado com fiel observância às disposições deste CONTRATO e seus 

Anexos.  

 

CLÁUSULA 6ª – DOS OBJETIVOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO DOS IMÓVEIS 

 

6.1. O ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Secretaria de Turismo concede de forma 

onerosa à CONCESSIONÁRIA o direito de uso dos IMÓVEIS, assumindo a 

CONCESSIONÁRIA os direitos e obrigações previstos neste CONTRATO, durante toda a 

sua vigência, incluídos os direitos à posse livre exclusiva e ao uso e ao gozo dos 

IMÓVEIS.  

 

6.2. Na condição de efetivo proprietário dos IMÓVEIS, o PODER CONCEDENTE se 

compromete a executar as medidas que forem de sua competência em prol dos 

objetivos da CONCESSÃO.  

 

6.3. A CONCESSÃO destina-se exclusivamente à instalação de empreendimento de 

guarda de embarcações e serviços que lhes são complementares ou associados, nos 

termos do art. 23 da Lei federal nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, sendo proibido 

qualquer outro uso dos IMÓVEIS pela CONCESSIONÁRIA.  

 

6.3.1. São considerados serviços complementares ao empreendimento, dentre 

outros, os serviços de estacionamento e guarda de veículos de visitantes e 

proprietários de embarcações, de estruturação e oferecimento de serviços de 



fornecimento de utilidades (água, energia etc) e de apoio (oficina mecânica, 

movimentação de embarcação etc) aos proprietários de embarcação, de estruturação 

de postos de combustível, lojas de conveniência, de comércio de produtos náuticos e 

correlatos, lanchonete, bares e restaurantes, bem como a promoção de eventos 

associados à atividade fim das marinas, à exemplo de competições náuticas.  

 

6.4. A CONCESSÃO será acompanhada dos encargos, atribuídos à CONCESSIONÁRIA, 

previstos neste CONTRATO.  

 

6.5. A CONCESSIONÁRIA assegurará, ao longo de todo o prazo de vigência da 

CONCESSÃO, que a manutenção dos IMÓVEIS, bem como sua utilização ocorram em 

conformidade coma legislação aplicável ao empreendimento, em especial as normas 

de caráter urbanístico, as relativas a acessibilidade e as relativas a construção e 

funcionamento de edificações e empreendimentos vigentes. 

 

6.5.1. A CONCESSIONÁRIA poderá exercer todas as atividades empresariais associadas 

ao empreendimento, possuindo ampla liberdade na direção de seus negócios, 

especialmente na definição dos preços da estadia das embarcações e demais serviços 

ofertados, na organização de seus investimentos e de seu corpo de funcionários e 

subcontratados, observadas a legislação cabível e as prescrições do EDITAL e deste 

CONTRATO.  

 

6.6. O recebimento dos IMÓVEIS pelo CONCESSIONÁRIO será efetuado através de 

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE BENS IMÓVEIS assim como deverá ser 

firmado TERMO DE DEVOLUÇÃO DE BENS IMÓVEIS quando da devolução dos imóveis 

ao CONCEDENTE. 

 

CLÁUSULA 7ª – DO VALOR DO CONTRATO, DO VALOR DOS INVESTIMENTOS, DO 

PRAZO DA CONCESSÃO E DE USO DOS IMÓVEIS.  

 

7.1. O VALOR DO CONTRATO é de R$ _______ (____________), em conformidade com 

a PROPOSTA COMERCIAL que o integra, sendo:  

 

7.1.1. R$ _________ (_________________) correspondentes à remuneração total a ser 

paga pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE pelo direito de uso dos IMÓVEIS, 

durante o prazo da CONCESSÃO.  

 

7.2. O prazo da CONCESSAO é de 20 (vinte) anos, contados a partir da publicação do 

extrato deste CONTRATO no DOE, permitida a prorrogação.  

 

CLÁUSULA 8ª – DOS DIREITOS, PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DO PODER 

CONCEDENTE 

 



8.1. São direitos e prerrogativas do PODER CONCEDENTE, dentre outros dispostos na 

lei, em regulamentos e neste CONTRATO:  

I. fazer cumprir as disposições do EDITAL e do CONTRATO;  

II. manter a propriedade dos IMÓVEIS, cuja outorga a CONCESSIONÁRIA se dá a título 

resolúvel, na conformidade das hipóteses legais e contratuais aplicáveis;  

III. fiscalizar o uso dos IMÓVEIS pela CONCESSIONÁRIA; 

IV. receber os pagamentos devidos pela CONCESSIONÁRIA nas datas de vencimento 

estabelecidas neste CONTRATO;  

V. aplicar penalidades a CONCESSIONÁRIA pelo descumprimento do presente 

CONTRATO;  

VI. retomar a posse dos IMÓVEIS em qualquer hipótese de extinção deste CONTRATO.  

 

8.2. Os agentes de fiscalização do PODER CONCEDENTE terão livre acesso, em qualquer 

época, aos IMÓVEIS e suas instalações, sendo-lhes permitido requisitar, de qualquer 

setor ou pessoa da CONCESSIONÁRIA, informações e esclarecimentos que permitam 

aferir a correta execução deste CONTRATO.  

 

8.3. O PODER CONCEDENTE e seus agentes de fiscalização terão acesso aos 

documentos de caráter operacional, patrimonial e técnico da CONCESSIONÁRIA que 

contenham informações imprescindíveis ao cumprimento das determinações deste 

CONTRATO.  

 

8.3.1. O PODER CONCEDENTE preservará a segurança e a confidencialidade dos dados 

referentes ao empreendimento que, pela sua natureza, sejam considerados sigilosos, 

notadamente os relacionados à privacidade dos clientes do empreendimento, bem 

como dos dados que representem vantagens competitivas da CONCESSIONÁRIA frente 

a concorrentes no mercado.  

 

8.4. A fiscalização efetuada pelo PODER CONCEDENTE não diminui nem exime as 

responsabilidades da CONCESSIONÁRIA quanto ao adequado uso dos IMÓVEIS e a 

correção e legalidade de seus registros contábeis e de suas operações financeiras e 

comerciais.  

 

8.5. São obrigações do PODER CONCEDENTE:  

 

I. assegurar o direito da CONCESSIONÁRIA de usar, gozar e fruir os IMÓVEIS, 

durante toda a vigência da CONCESSÃO, desde que observadas pela 

CONCESSIONÁRIA as determinações deste CONTRATO;  

II. Regularizar o domínio útil das áreas concedidas junto à Superintendência 

do Patrimônio da União na Bahia – SPU; e 

III. colaborar com a CONCESSIONÁRIA nos limites de suas competências e 

conforme o que estiver ao seu alcance, para a adequada execução deste 

CONTRATO.  



 

CLÁUSULA 9ª – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA  

 

9.1. São direitos da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de outros descritos neste 

CONTRATO e na legislação:  

 

I. usar, gozar e fruir dos IMÓVEIS durante o prazo da CONCESSÃO, nos termos deste 

CONTRATO;  

 

II. exercer todas as atividades empresariais associadas ao empreendimento, possuindo 

ampla liberdade na direção de seus negócios, especialmente na definição dos preços 

da estadia das embarcações e demais serviços ofertados, na organização de seus 

investimentos e de seu corpo de funcionários e e contratados, observadas a legislação 

cabível e as prescrições do EDITAL e deste CONTRATO; e  

 

III. captar, gerir e aplicar os recursos financeiros necessários ao uso dos IMÓVEIS.  

 

9.2. São obrigações da CONCESSIONÁRIA, além das demais estabelecidas neste 

CONTRATO e na legislação: 

 

I. manter todas as condições de habilitação nos termos exigidos na licitação 

Concorrência n° 01/2022;  

II. zelar pelo direito de uso, por meio das competentes medidas possessórias, seja 

judicialmente ou extrajudicialmente;  

III. proporcionar a segurança dos IMÓVEIS, a abranger instalação e operação de 

sistema de segurança, de forma a protegê-lo de invasões e depredações de terceiros;  

IV. proporcionar os recursos humanos para a execução do CONTRATO;  

V. assegurar a manutenção constante dos BENS REVERSIVEIS durante toda a vigência 

do CONTRATO; 

VI. devolver ao CONCEDENTE os bens em perfeitas condições de uso e conservação, 

livres e desembaraçados de ônus, quando da ocorrência de qualquer das hipóteses de 

extinção ou invalidação do presente ajuste, ficando certo que toda e qualquer 

melhoria que se fizer será automaticamente incorporada aos bens, não gerando em 

favor do CONCESSIONÁRIO quaisquer direito à retenção. 

VII. promover a instalação de equipamentos, móveis, sistemas, softwares e serviços 

necessários ao desempenho da atividade de guarda de embarcações;  

VIII. permitir o acesso da fiscalização do Poder Concedente aos BENS VINCULADOS A 

CONCESSÃO;  

IX. indenizar e manter o Estado da Bahia indene em razão de qualquer demanda ou 

prejuízo que este venha a sofrer em virtude de ato praticado com culpa ou dolo pela 

CONCESSIONÁRIA, respondendo ainda por eventuais despesas processuais, honorários 

de advogado e demais encargos com os quais, direta ou indiretamente, o ESTADO DA 

BAHIA venha a arcar;  



X. contratar os seguros exigidos neste CONTRATO e manter as respectivas apólices 

vigentes durante todo o prazo exigido;  

XI. custear o uso dos IMÓVEIS em sua integralidade, responsabilizando-se pelo 

pagamento de todas e quaisquer despesas existentes, tais como:  

a. despesas com o Imposto Territorial Predial Urbano - IPTU referente aos IMÓVEIS e a 

taxa de SPU com os demais tributos sobre ele incidentes;  

b. despesas com tarifas e preços públicos incidentes sobre os IMÓVEIS ou sobre as 

atividades nele realizadas, tais como gastos com água e energia;  

c. despesas, tributos e outras exações incidentes ou associadas ao desempenho da 

atividade-fim e seus serviços associados ou complementares;  

d. gastos com a criação de sistemas de segurança e de proteção dos IMÓVEIS;  

e. gastos com a remuneração de empregados e subcontratados;  

f. despesas com todas as instalações, mobiliário, equipamentos e insumos destinados a 

suprir e ao desempenho da atividade de guarda de embarcações e seus serviços 

associados; e  

g. gastos com o pagamento de todas as licenças ambientais, regulatórias e de 

operação requeridas pelas competentes autoridades em nível municipal, estadual e 

federal para assegurar o pleno desenvolvimento das atividades de guarda de 

embarcações e serviços associados. 

XII. Realizar, até 24 (vinte e quatro) meses após a ORDEM DE INÍCIO, estudos de 

viabilidade técnica e econômica para avaliar a possibilidade de implantação de posto 

de gasolina nos limites da poligonal da Marina Penha. 

XIII. Disponibilizar, ao longo de todo o período da CONCESSÃO sala com pelo menos 8 

(oito) metros quadrados para funcionamento de escritório da entidade responsável 

pelo cumprimento da DEFINIÇÃO DO ESCOPO DAS ATIVIDADES, para fins de atividades 

administrativas. 

XIV. Disponibilizar ao longo de todo o período da CONCESSÃO, na base náutica da 

Marina de ITAPARICA, o uso gratuito de sala com pelo menos 04 (quatro) metros 

quadrados à Prefeitura de Itaparica para funcionamento do Serviço de Atendimento ao 

Turista – SAT, e à Organização Civil Sem Finalidade Lucrativa definida pelo Estado da 

Bahia, no mesmo tamanho, para funcionamento do trabalho de interesse social, 

conforme Termo de Cessão de Uso. 

a. não constitui obrigação da CONCESSIONÁRIA assumir as despesas decorrentes 

do uso das salas disponibilizadas tais como: segurança, manutenção, água, 

energia. 

b. O espaço será disponibilizado de acordo com o Memorial Descritivo das 

instalações sem prejuízo das atividades da CONCESSIONÁRIA. 

XV. Disponibilizar ao longo de todo o período da CONCESSÃO, na base náutica da 

Marina da Penha, o uso gratuito de sala com pelo menos 04 (quatro) metros 

quadrados ao Corpo de Bombeiros local para o exercício regular de sua função 

conforme Termo de Cessão de Uso. 



a. não constitui obrigação da CONCESSIONÁRIA assumir as despesas decorrentes 

do uso das salas disponibilizadas tais como: segurança, manutenção, água, 

energia. 

b. O espaço será disponibilizado de acordo com o Memorial Descritivo das 

instalações sem prejuízo das atividades da CONCESSIONÁRIA.  

XVI. Disponibilizar ao longo de todo o período da CONCESSÃO, na base náutica da 

Marina da Penha, a título oneroso, 02 (duas) vagas secas para as empresas ligadas 

à SECTI - Secretaria de Tecnologia do Governo do Estado, que residem no Parque 

Tecnológico da Bahia e em seu espaço estendido, na Ribeira.  

XVII. Submeter ao Poder Concedente qualquer projeto (arquitetônico ou de 

engenharia) destinado à alteração física e estrutural dos equipamentos náuticos) 

para aprovação. 

XVIII. responsabilizar-se de forma única e exclusiva, por si ou seus subcontratados, 

pelos contratos de trabalho de seus respectivos empregados, incluído aqui 

controle de frequência e disciplina, e pelo cumprimento de todas as obrigações 

trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, 

indenizações, multas, seguros, normas de saúde pública e regulamentadoras 

dotrabalho. 

XVIV. indenizar o CONCEDENTE de qualquer responsabilidade, inclusive solidária, 

que lhe possa ser atribuída em razão de tais relaçõestrabalhistas. 

 

9.3. A CONCESSIONÁRIA e seus subcontratados são única e exclusivamente 

responsáveis pelos contratos de trabalho de seus respectivos empregados e pelo 

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

decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, normas de saúde pública e 

regulamentadoras do trabalho.  

 

9.4. Na gestão de seu quadro próprio de empregados, a CONCESSIONÁRIA e seus 

subcontratados assumirão total responsabilidade pelo controle de frequência e 

disciplina de seus empregados.  

 

9.5. Não poderá ser arguida solidariedade do ESTADO DA BAHIA, nem mesmo 

responsabilidade subsidiária, com relação às obrigações trabalhistas assumidas pela 

CONCESSIONÁRIA e seus subcontratados, devendo a CONCESSIONÁRIA indenizar e 

manter o ESTADO DA BAHIA indene de qualquer responsabilidade que lhe possa ser 

atribuída em razão de tais relações trabalhistas.  

 

9.8. Caberá à CONCESSIONÁRIA providenciar e manter em vigor todas as licenças, 

alvarás, autorizações e registros necessários à execução do CONTRATO, tais como:  

 

I. licenças de caráter ambiental, regulatório ou urbanístico;  

II. licenças, autorizações, permissões ou alvarás, requeridas pelas competentes 

autoridades em nível municipal, estadual e federal, relacionados ao pleno 



desempenho da atividade de guarda de embarcações e dos serviços que lhes são 

associados, tais como os serviços de estacionamento e guarda de veículos de visitantes 

e proprietários de embarcações, de estruturação e oferecimento de serviços de 

fornecimento de utilidades (água, energia etc) e de apoio (oficina mecânica, 

movimentação de embarcação etc) aos proprietários de embarcação, de estruturação 

de postos de combustível, lojas de conveniência, de comércio de produtos náuticos e 

correlatos, lanchonete, bares e restaurantes, bem como a promoção de eventos 

associados à atividade fim das marinas, à exemplo de competições náuticase outros. 

 

9.10. A CONCESSIONÁRIA possuirá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da ORDEM DE INÍCIO, para o inicio do funcionamento das atividades de guarda 

de embarcações.  

 

CLÁUSULA 10 – DA REMUNERAÇÃO DO PODER CONCEDENTE 

 

10.1. Pelo direito de uso dos IMÓVEIS, a CONCESSIONÁRIA pagará ao PODER 

CONCEDENTE o valor descrito na subcláusula 7.1.1 deste instrumento, em parcelas 

mensais de R$ ________ (___________ ), observadas as determinações constantes 

nesta cláusula.  

 

10.1.1 O reajuste dos valores devidos ao PODER CONCEDENTE será realizado a cada 

período de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato deste 

CONTRATO no DOE, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou, na hipótese de 

sua extinção, o índice que vier a substituí-lo por determinação legal. 

 

10.2. O vencimento dos valores devidos ao PODER CONCEDENTE ocorrerá até o dia 15 

(quinze) de cada mês.  

 

10.3. A CONCESSIONÁRIA fica dispensada da realização de pagamento ao PODER 

CONCEDENTE até o termo final do prazo assinalado na subcláusula 9.10 deste 

CONTRATO, ainda que consiga dar início ao empreendimento objeto da CONCESSÃO 

em período anterior.  

 

10.4 Na hipótese de atrasos no inicio do funcionamento do empreendimento, o PODER 

CONCEDENTE poderá, a seu exclusivo critério, estender o prazo em que a 

CONCESSIONÁRIA ficará dispensada da realização de pagamentos pelo uso dos 

IMÓVEIS, desde que os atrasos sejam atribuídos a fatores supervenientes e que não 

tenham sido causados com culpa da CONCESSIONÁRIA.  

 



CLÁUSULA 11 – DOS RISCOS RELACIONADOS AO USO DOS IMÓVEIS E AO 

EMPREENDIMENTO DE GUARDA DE EMBARCAÇÕES 

 

11.1. O poder concedente não se responsabilizará pelos resultados econômicos do 

empreendimento de guarda de embarcações, nem assegurará à CONCESSIONARIA 

retorno econômico em razão dos investimentos realizados nos IMÓVEIS.  

 

11.2. A CONCESSIONÁRIA reconhece expressamente que:  

 

I. a atividade de guarda de embarcações será desempenhada nos IMÓVEIS por sua 

conta e risco;  

 

II. não cabe ao PODER CONCEDENTE a responsabilidade por assegurar o retorno 

econômico dos investimentos e atividades realizadas nos IMÓVEIS.  

 

11.2.1. Não haverá reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO em razão de 

alterações nos preços e valores dos insumos e componentes da atividade de guarda de 

embarcações e serviços que lhes são associados.  

 

11.3. A eventual contratação de financiamentos pela CONCESSIONÁRIA não conferirá 

aos agentes financiadores direito de qualquer ação contra o PODER CONCEDENTE, em 

decorrência de descumprimento pela CONCESSIONÁRIA dos seus compromissos 

financeiros.  

 

12.6. A CONCESSIONÁRIA será responsável por todo e qualquer dano causado a 

terceiros decorrentes do exercício das atividades de guada de ambacações e serviços 

associados.  

 

11.7. Caberá ao PODER CONCEDENTE solucionar problemas e custear os ônus 

associados:  

 

I. a lacunas ou falhas documentais que digam respeito aos IMÓVEIS, referentes a data 

anterior à vigência da CONCESSAO e que representem obstáculo ao seu uso pela 

CONCESSIONARIA;   

 

II. a dívidas ou despesas, tributárias ou não, referentes aos IMÓVEIS e pertinentes a 

data anterior à vigência da CONCESSAO.  

 

CLÁUSULA 12 – DOS BENS VINCULADOS À CONCESSÃO  

 

12.1. A extinção da concessão, por qualquer causa, importará na imediata reversão à 

posse plena do CONCEDENTE: 

 



a. do IMÓVEL e eventuais acessões construídas pelo CONCESSIONÁRIO; 

b.  benfeitorias (úteis, necessárias e voluptuárias) realizadas no IMÓVEL, incluídos (i)  

todos os elementos construtivos e de compartimentação e fechamento, tais como 

paredes, caixilharia, portas (portas e fechaduras), forros, pisos, revestimentos e 

acabamentos de todos os ambientes do IMÓVEL, ainda que instalados no âmbito de 

contratos de locação a terceiros;e (ii) instalações prediais ou sistemas 

complementares para o funcionamento adequado do IMÓVEL (abrangidos os 

softwares, códigos fonte, licenças de uso e hardwares vinculados a esses sistemas), 

tais como sistemas de ar condicionado, hidráulico (incluídos louças, metais e 

bombas), gás, aquecimento, elétrico (incluídos luminárias funcionais, iluminação de 

emergência, cabos, tomadas, lâmpadas, quadros elétricos e barramentos), 

telecomunicações (incluídos cabos e racks), segurança (incluídos cabos, câmeras, 

catracas e leitoras), automação predial, prevenção e combate a incêndios 

eelevadores. 

 

12.2. A reversão dos bens à posse plena do CONCEDENTE, principal e acessórios, 

consoante descrito na subcláusula 11.1., não acarretará nenhum direito à indenização 

da CONCESSIONÁRIA, a que título for. 

 

 12.3. Os bens revertidos à posse plena do CONCEDENTE, ao final da CONCESSÃO, 

deverão estar em perfeitas condições de operacionalidade e utilidade por, pelo 

menos, mais 12 (doze) meses. 

 

12.4. O CONCESSIONÁRIO poderá promover o levantamento dos bens móveis de sua 

propriedade, cuja retirada não provoque danos ao IMÓVEL, a exemplo de: 

a. hardwares e softwares, códigos fonte e licenças de uso, perpétuas ou não, 

desenvolvidos, adquiridos ou customizados para a aplicação na atividade dehotelaria; 

b. bens móveis, adquiridos pelo CONCESSIONÁRIO, tais como mobiliário, elementos 

decorativos removíveis (como obras de arte, quadros, esculturas e fotografias), 

utensílios de operação, cortinas, persianas, equipamentos eletroeletrônicos (não 

integrados às instalações prediais ou aos sistemas complementares para o 

funcionamento adequado do IMÓVEL), aparelhos telefônicos, centrais telefônicas, 

luminárias decorativas (pendentes, arandelas e abajures), geradores eno-breaks. 

 

 12.5.Os bens de propriedade do CONCESSIONÁRIO deverão ser por ela 

inventariados e sua relação deverá ser apresentada ao CONCEDENTE sempre que 

solicitado. 

 

 12.6. A troca, disposição ou oneração dos bens de propriedade do 

CONCESSIONÁRIO deverão ser comunicadas previamente ao CONCEDENTE, salvo nos 

casos decorrentes da aplicação de plano demanutenção. 

 

 12.7. No prazo de 06 (seis) meses anteriores à extinção da CONCESSÃO, o 



CONCEDENTE elaborará o Relatório Provisório de Reversão. 

 

 12.7.1. O Relatório Provisório de Reversão retratará a situação dos bens de sua 

propriedade, principal e acessórios, e indicará, se for o caso, a necessidade de 

intervenções ou substituições sob a responsabilidade do CONCESSIONÁRIO que 

assegurem a observância do dever de manutenção contratual elegalmente previsto. 

 

 12.7.2.O Relatório Provisório de Reversão fixará os prazos em que as eventuais 

intervenções ou substituições serão efetivadas pelo CONCESSIONÁRIO. 

 

 12.7.3. As intervenções e substituições deverão ser devidamente justificadas, 

especialmente quanto às suas conveniência, necessidade eeconomicidade. 

 

 12.7.4. As intervenções e substituições realizadas com o objetivo de dar 

concretude ao dever de manutenção dos bens pelo CONCESSIONÁRIO não gerarão 

direito a indenização ou compensação em seu favor. 

 

 12.7.5. Na hipótese de inobservância do dever de manutenção, por meio das 

intervenções ou substituições necessárias, será aberto o devido processo para 

apuração da inexecuão do contrato, eventual aplicação de penalidade contra o 

CONCESSIONÁRIO e ressarcimento ao CONCEDENTE. 

 

 12.7.6. No prazo de 30 (trinta) dias posteriores à extinção da CONCESSÃO, o 

CONCESSIONÁRIO promoverá a retirada do IMÓVEL de todos os bens de sua 

propriedade, nos termos da subcláusula 17.4. 

 

 12.7.7. O CONCEDENTE elaborará o Relatório Definitivo de Reversão, após  

retIrada do IMÓVEL dos bens de propriedade da CONCESSIONÁRIA e verificação do 

integral cumprimento das determinações do Relatório Provisório de Reversão, com o 

objetivo de liberar o CONCESSIONÁRIO de todas as obrigações inerentes aos BENS 

VINCULADOS à concessão. 

 

 12.7.7.1.Enquanto não expedido o Relatório Definitivo de Reversão não será 

liberada pelo CONCEDENTE a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 

12.7.8. A não restituição do IMÓVEL após a extinção ou invalidação da CONCESSÃO 

caracterizará posse injusta e precária do CONCESSIONÁRIO, autorizando o 

CONCEDENTE a adotar todas as medidas administrativas ou judiciais, inclusive 

desforço incontinenti, com vistas à reintegração da posse do bem. 

 

12.7.9. Responderá o CONCESSIONÁRIO por todos os danos eventualmente causados 

ao bem cedido, durante o período de sua posse, observando-se o Processo de 

Reparação de Danos previsto na Lei estadual no 12.209/2011. 



 

CLÁUSULA 13 – DOS SEGUROS  

 

13.1. A CONCESSIONÁRIA deverá contratar e manter vigentes, em companhia 

seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil e que não esteja em processo de 

intervenção, direção fiscal ou liquidação extrajudicial pela SUSEP:  

 

I. seguro para o período da CONCESSÃO, com vigência imediatamente anterior ao 

inicio das atividades de guardade embarcações inerentes ao objeto da CONCESSÃO:  

 

a. Apólice de seguro para os IMÓVEIS e o conteúdo, cobrindo, pelo menos, a perda, 

destruição ou dano decorrente de incêndio, raio, explosão, vendaval e danos elétricos. 

As importâncias seguradas de cada cobertura deverão ser levantadas por ocasião da 

elaboração da proposta de seguro e ser suficientes para recompor os bens segurados 

no estado em que se encontravam por ocasião do sinistro, podendo o PODER 

CONCEDENTEestabelecer a adoção de valores diferentes de maneira a resguardar seus 

interesses;  

b. Apólice de Responsabilidade Civil, cobrindo danos a terceiros, pessoais e materiais, 

de qualquer natureza, em função das atividades desenvolvidas nos IMÓVEIS, inclusive 

veículos e embarcações, com importância segurada compatível com tais atividades, 

podendo o PODER CONCEDENTE estabelecer a adoção de valor diferente, de maneira a 

resguardar seus interesses.  

 

13.1.2 A CONCESSIONÁRIA deverá responder:  

 

I. em caso de sinistros cobertos pelos seguros contratados, pelas franquias 

eventualmente existentes nas apólices contratadas;  

 

II. em caso de sinistros não cobertos pelos seguros contratados, pelos danos e 

prejuízos que eventualmente causar à coisa pública, propriedade ou posse de 

terceiros, em decorrência da concessão do direito de uso dos IMÓVEIS objeto desta 

licitação.  

 

13.2. Nenhuma obra, serviço ou atividade objeto da CONCESSÃO poderá ter início ou 

prosseguir sem que a CONCESSIONÁRIA apresente PODER CONCEDENTE comprovação 

de que as apólices dos seguros exigidos estão em vigor e consoante as condições 

estabelecidas neste CONTRATO.  

 

13.3. O ESTADO DA BAHIA deverá ser indicado como co-segurado nas apólices de 

seguros que envolverem os BENS REVERSÍVEIS, cabendo-lhe autorizar previamente o 

cancelamento, suspensão, modificação ou substituição de quaisquer apólices 

contratadas pela CONCESSIONÁRIA.  

 



13.4. As apólices de seguros deverão prever a indenização direta ao ESTADO DA 

BAHIA, nos casos em que este puder ser responsabilizado em decorrência de sinistro.  

 

13.5. As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou disposições 

que contrariem as disposições do presente CONTRATO e deverão conter declaração 

expressa da companhia seguradora de que conhece integralmente este CONTRATO, 

inclusive no que se refere aos limites dos direitos da CONCESSIONÁRIA.  

 

13.6. Mediante prévia aprovação do PODER CONCEDENTE, poderá a CONCESSIONÁRIA 

alterar as condições dos seguros contratados, desde que as alterações pretendidas se 

prestem a adequá-los ao escopo deste CONTRATO.  

 

13.7. Caberá ainda à CONCESSIONÁRIA contratar os seguros eventualmente 

obrigatórios exigidos pela legislação que disciplina o exercício da atividade de guarda 

de embarcações e serviços que lhe são associados.  

 

13.8. A CONCESSIONÁRIA assume toda a responsabilidade pela abrangência ou 

omissões decorrentes da formalização dos seguros de que trata este CONTRATO.  

 

13.9.  A CONCESSIONÁRIA será responsável pelo pagamento integral da franquia, em 

caso de utilização de qualquer seguro previsto no CONTRATO.  

 

13.10. Face ao descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de contratar e 

manter em plena vigência as apólices de seguro exigidas, o PODER CONCEDENTE, 

independentemente da sua faculdade de decretar a intervenção ou a caducidade da 

CONCESSÃO, poderá proceder à contratação e ao pagamento direto dos prêmios 

respectivos, correndo a totalidade dos custos às expensas da CONCESSIONÁRIA.  

 

13.10.1. Verificada a hipótese prevista na subcláusula 13.10 a CONCESSIONÁRIA 

deverá, em 5 (cinco) dias úteis, reembolsar o PODER CONCEDENTE. 

 

13.10.2. Caso o reembolso não ocorra no prazo e condições assinalados, poderá o 

PODER CONCEDENTE descontar a quantia devida da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO.  

 

13.11. A CONCESSIONÁRIA deverá fazer constar das apólices de seguro a obrigação da 

companhia seguradora informar, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, à própria CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE, quaisquer fatos que 

possam implicar o cancelamento total ou parcial das apólices contratadas pela 

CONCESSIONÁRIA, redução de coberturas, aumento de franquias ou redução dos 

valores segurados.  

 



13.12. Igualmente, competirá à companhia seguradora comunicar ao PODER 

CONCEDENTE, no prazo de 10 (dez) dias, todo e qualquer evento de falta de 

pagamento de parcelas do prêmio de seguro contratado.  

 

13.13. Anualmente, até o final do mês de janeiro, a CONCESSIONÁRIA deverá 

apresentar declaração emitida pela(s) companhia(s) seguradora(s) confirmando que 

todos os prêmios vencidos no ano precedente encontram-se quitados e que as 

apólices contratadas pela CONCESSIONÁRIA estão em plena vigência ou foram 

renovadas, devendo neste caso ser encaminhados ao PODER CONCEDENTE os termos 

das novas apólices.  

 

13.14. Caso o seguro contratado vença no correr do ano, a CONCESSIONÁRIA deverá 

apresentar, com antecedência de 30 (trinta) dias da data do vencimento do seguro, 

declaração da companhia seguradora comprovando a renovação do seguro e os 

termos da(s) nova(s) apólice(s).  

 

13.15.  A CONCESSIONÁRIA deverá responder, em caso de sinistros não cobertos pelo 

seguro contratado, pelos danos e prejuízos que eventualmente causar à coisa pública, 

propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da concessão do direito de uso dos 

IMÓVEIS objeto deste CONTRATO.  

 

CLÁUSULA 14 – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

 

14.1. Como condição para assinatura do CONTRATO e garantia do fiel e pontual 

cumprimento de todas as obrigações contratuais, a CONCESSIONÁRIA, neste ato, 

apresenta a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, equivalente a 5% (cinco por 

cento) do VALOR DO CONTRATO durante toda a vigência da CONCESSÃO, descrito na 

subcláusula 7.1 deste instrumento, na seguinte modalidade: 

______________________________________________.  

 

14.2. A perda da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO em favor do PODER 

CONCEDENTE, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno 

direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem 

prejuízo das demais sanções previstas neste CONTRATO.  

 

14.3. O valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será reajustado anualmente, 

na mesma data e pelo mesmo índice definidos na subcláusula 10.1.1.  

 

14.4. A CONCESSIONÁRIA permanecerá responsável pelo cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizações, 

independentemente da utilização da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.  

 



14.5. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao gestorda Secretaria de Turismo o 

documento comprobatório de que as cartas de fiança bancária ou apólices dos 

seguros-garantia foram renovadas e tiveram seus valores reajustados na forma da 

subcláusula 15.3.  

 

14.6. Sem prejuízo da execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO nas 

demais hipóteses de inadimplência da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações 

previstas no CONTRATO e na regulamentação vigente, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO poderá ser utilizada nos seguintes casos:  

 

I. quando a CONCESSIONÁRIA não proporcionar o início do funcionamento das 

atividades de guarda de embarcações no prazo estabelecido neste CONTRATO;  

 

II. quando a CONCESSIONÁRIA não apresentar ou não mantiver vigentes os seguros 

exigidos por este CONTRATO;  

 

III. quando a CONCESSIONÁRIA não proceder ao pagamento das multas que lhe forem 

aplicadas pelo PODER CONCEDENTE;  

 

IV. nos casos de devolução de BENS REVERSÍVEIS em desconformidade com as 

exigências estabelecidas no CONTRATO;   

 

V. quando a CONCESSIONÁRIA não efetuar o pagamento dos valores devidos ao 

PODER CONCEDENTE nos termos da cláusula 10, bem como deixar de realizar o 

pagamento de indenizações ou demais obrigações pecuniárias sob sua 

responsabilidade.  

 

14.7. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser executada, sem qualquer 

outra formalidade além do envio de notificação pelo PODER CONCEDENTE, sempre 

que a CONCESSIONÁRIA não adotar providências para sanar inadimplemento de 

obrigação legal, contratual ou regulamentar, o que não eximirá a CONCESSIONÁRIA 

das responsabilidades que lhe são atribuídas pelo CONTRATO.  

 

14.8. Sempre que a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO for utilizada, a 

CONCESSIONÁRIA deverá proceder à reposição do seu montante integral, no prazo de 

30 (trinta) dias corridos, a contar da data de sua utilização, sendo que, durante este 

prazo, a CONCESSIONÁRIA não estará eximida das responsabilidades que lhe são 

atribuídas pelo CONTRATO.  

 

14.9. A qualquer tempo, mediante prévia e expressa comunicação da 

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, poderá ser admitida a substituição da 

garantia, observadas as modalidades previstas no EDITAL da licitação Concorrência nº 

001/2022.  



 

14.10. A garantia apresentada pela CONCESSIONÁRIA somente será liberada ou 

restituída pelo PODER CONCEDENTEapós o cumprimento do objeto deste CONTRATO, 

desde que não haja, no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a ela 

pertinente, hipótese em que ficará retida até solução final.  

 

14.10.1. A devolução da garantia não exime a CONCESSIONÁRIA das responsabilidades 

administrativa, civil e penal, oriundas da execução do objeto deste CONTRATO.  

 

CLÁUSULA 15 – DAS PENALIDADES  

 

15.1. O não cumprimento das cláusulas deste CONTRATO, de seus Anexos e do EDITAL 

ensejará a aplicação das penalidades previstas nesses instrumentos e nos artigos 

dalegislação aplicável.  

 

15.2. O PODER CONCEDENTE, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à 

CONCESSIONÁRIA as seguintes sanções pela inexecução parcial ou total das obrigações 

estabelecidas neste CONTRATO, observadas a natureza e a gravidade da falta: 

 

I - multa administrativa, observados os limites impostos pelo art.184 e seguintes da Lei 

nº 9.433/2005; 

 

II. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Pública Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

 

III. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante o PODER CONCEDENTE, que será concedida sempre 

que a CONCESSIONÁRIA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base NA Lei nº 9.433/2005. 

 

16.3. A gravidade da faltas observará as seguintes escalas:  

 

I. a infração será considerada leve quando decorrer de conduta involuntária ou 

reparável da CONCESSIONÁRIA e, em todos os casos, da qual ela não se beneficie e 

que não acarrete prejuízos ao PODER CONCEDENTE ou aos IMÓVEIS;  

 

II. a infração será considerada média quando decorrer de conduta irreparável, mas 

efetuada pela primeira vez pela CONCESSIONÁRIA, sem a ela trazer qualquer benefício 

ou proveito e que não acarrete prejuízos ao PODER CONCEDENTE ou aos IMÓVEIS;  

 

III. a infração será considerada grave quando o PODER CONCEDENTE constatar 

presente um dos seguintes fatores:  



 

a) ter a CONCESSIONÁRIA agido com má-fé;  

b) da infração decorrer benefício direto ou indireto para a CONCESSIONÁRIA;  

c) a CONCESSIONÁRIA for reincidente na infração; e  

d) houver prejuízo para o PODER CONCEDENTEou prejuízo estrutural para os 

IMÓVEIS.  

 

15.4. Na aplicação das sanções, o PODER CONCEDENTE observará as seguintes 

circunstâncias, com vistas a garantir a sua proporcionalidade:  

 

I. a natureza e a gravidade da infração;  

II. os danos dela resultantes para os IMÓVEIS ou para o PODER CONCEDENTE;  

III. as vantagens auferidas pela CONCESSIONÁRIA em decorrência da infração;  

IV. as circunstâncias atenuantes e agravantes;  

V.  os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, inclusive eventuais reincidências.  

 

15.5. No caso de infrações continuadas, serão fixadas sanções diárias enquanto 

perdurar o descumprimento.  

 

15.6. Sobre os valores das multas eventualmente cominadas incidirão juros de mora 

correspondentes a 1% (um por cento) ao mês sobre o valor da parcela em atraso, a 

contar da data do respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento.  

 

15.7. Aplicada a multa, o PODER CONCEDENTE emitirá documento de cobrança contra 

a CONCESSIONÁRIA, que deverá pagar o valor em até 5 (cinco) dias úteis, contados da 

data do recebimento da notificação.  

 

15.8. Após a decisão de eventual recurso interposto pela CONCESSIONÁRIA e decorrido 

o prazo sem o pagamento pela CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE poderá 

executar o valor da multa por meio de desconto na GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO.  

 

15.9. A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública Estadual e a declaração de inidoneidade da 

CONCESSIONÁRIA poderão ser aplicadas nas hipóteses de infração grave e ainda no 

caso da prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos do CONTRATO.  

 

15.10. As sanções descritas nesta cláusula não serão necessariamente aplicadas em 

sequência gradativa (da mais leve para a mais gravosa), podendo ser impostas 

cumulativamente, a depender da gravidade da inadimplência verificada ou da 

pluralidade de condutas infracionais constatadas.  

 



15.11. As sanções previstas serão aplicadas sem prejuízo da aplicação da medida de 

intervenção ou da declaração de caducidade, bem como da aplicação de outras 

sanções previstas neste CONTRATO ou na legislação pertinente.  

 

15.12. A notificação, aplicação ou cumprimento de sanção não eximem a 

CONCESSIONÁRIA de corrigir a falta correspondente.  

 

15.13. As sanções de natureza pecuniária não terão caráter compensatório ou 

indenizatório e serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade administrativa, civil 

ou criminal da CONCESSIONÁRIA.  

 

15.14. As penalidades serão aplicadas de oficio pelo PODER CONCEDENTE, garantido o 

devido processo administrativo, especialmente o direito a ampla defesa e ao 

contraditório.  

 

15.14.1. O representante do PODER CONCEDENTE, responsável pela fiscalização da 

CONCESSÃO, notificará a CONCESSIONÁRIA, de forma fundamentada, sobre a 

irregularidade no cumprimento das obrigações contratuais para fins de correção, no 

prazo fixado, sob pena de aplicação das sanções previstas neste CONTRATO.  

 

15.14.2. Fica facultada a apresentação de recurso pela CONCESSIONÁRIA, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis a contar da intimação, à exceção da declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com a Administração Pública, cujo prazo recursal é de 10 (dez) 

dias da abertura de vista do processo, observado o art. 202, em especial o inciso I, 

alíneas “f” e “g” e inciso III todos da Lei nº 9.433/2005. 

 

15.15. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o 

ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento 

da peça recursal.  

 

CLÁUSULA 16 – DA INTERVENÇÃO  

 

16.1. Sem prejuízo das sanções cabíveis e das responsabilidades incidentes, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato a seu critério poderá intervir na 

CONCESSÃO quando não se justificar a caducidade da CONCESSÃO no caso da 

ocorrência ou risco de graves danos aos BENS REVERSÍVEIS, em especial aos IMÓVEIS. 

 

16.2. A intervenção será declarada por ato do Chefe do Poder Executivo, que designará 

os motivos da intervenção e sua necessidade, o interventor e sua qualificação e o 

prazo da intervenção, proporcional e compatível com os motivos da intervenção.  

 



16.3. A intervenção terá por objetivo apenas a correção ou contenção das ações e 

danos aos BENS REVERSÍVEIS e poderá resultar no fechamento dos IMÓVEIS inclusive 

para o pessoal da CONCESSIONÁRIA.  

 

16.4. A CONCESSIONÁRIA não oporá obstáculos ao acesso do PODER CONCEDENTE aos 

IMÓVEIS.  

 

16.5. Se possível, a intervenção não interromperá o funcionamento das atividades de 

guarda de embarcação, que serão normalmente desempenhadas pela 

CONCESSIONÁRIA, desde que compatíveis com a preservação da higidez dos BENS 

REVERSÍVEIS e com a segurança e conforto dos funcionários e frequentadores dos 

IMÓVEIS. 

 

16.6. A função de interventor poderá recair sobre agente dos quadros do PODER 

CONCEDENTE, pessoa especificamente nomeada, colegiado ou empresa, assumindo a 

CONCESSIONÁRIA os custos da respectiva remuneração.  

 

16.7. O interventor prestará contas e responderá pessoalmente pelos atos que 

praticar. 

 

16.8. Dos atos do interventor caberá recurso. 

 

16.9. Será vedado ao interventor praticar atos de alienação e disposição do patrimônio 

da CONCESSIONÁRIA  

 

16.10. Será instaurado, no prazo de 30 (trinta) dias da declaração da intervenção, 

procedimento administrativo com a finalidade de comprovar as causas determinantes 

da medida e apurar responsabilidades, assegurando-se à CONCESSIONÁRIA amplo 

direito de defesa.  

 

16.10 O procedimento administrativo de intervenção deve ser concluído no prazo de 

180 (cento e oitenta) dias.  

 

16.11. Será declarada a nulidade da intervenção se ficar comprovado que o PODER 

CONCEDENTE não observou os pressupostos contratuais para sua concretização, 

devendo a CONCESSÃO ser imediatamente devolvida à CONCESSIONÁRIA.  

 

16.12. Após o procedimento administrativo de que trata a subcláusula 17.8, e 

demonstrada a validade da intervenção, a CONCESSIONÁRIA ressarcirá o PODER 

CONCEDENTE dos gastos que eventualmente tenha realizado, no prazo de 20 (vinte) 

dias úteis, sem prejuízo da possibilidade de obtenção de tais valores por meio da 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO se inadimplente a CONCESSIONÁRIA.  

 



16.13. Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO, a posse plena dos 

IMÓVEIS será devolvida à CONCESSIONÁRIA, precedida de prestação de contas pelo 

interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. 

 

CLÁUSULA 17 – DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO  

 

17.1. A CONCESSÃO extinguir-se-á por:  

 

I. advento do termo contratual;  

II. encampação;  

III. caducidade;  

IV. rescisão;  

V. anulação;  

VI. falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA; ou  

VII. ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do CONTRATO.  

 

17.2. Extinta a CONCESSÃO, serão revertidos ao PODER CONCEDENTEtodos os BENS 

REVERSÍVEIS, abrangidos aqueles transferidos à CONCESSIONÁRIA pelo PODER 

CONCEDENTE ou por ela adquiridos, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou 

encargos, e cessarão, para a CONCESSIONÁRIA, todos os direitos emergentes do 

CONTRATO.  

 

Advento do termo contratual  

 

17.3. O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extinção da 

CONCESSÃO, caso a CONCESSIONÁRIA no prazo de 12 meses antes deste não 

manifeste a intenção de prorrogação da concessão que se dará pelo prazo máximo de 

05 (cinco) anos, a critério do PODER CONCEDENTE, desde que essa alternativa, 

justificadamente  melhor atenda ao interesse público, devidamente demonstrada em 

pertinente processo administrativo. 

 

17.4. Encerrado o prazo da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA será responsável pelo 

encerramento de quaisquer contratos inerentes à CONCESSÃO celebrados com 

terceiros, assumindo todos os encargos, responsabilidades e ônus daí resultantes.  

 

17.5. Na hipótese de advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA não fará jus a 

qualquer indenização relativa a investimentos relacionados aos BENS VINCULADOS À 

CONCESSÃO.  

 

17.6. Até 6 (seis) meses antes da data do término de vigência contratual, o PODER 

CONCEDENTE estabelecerá, em conjunto com a CONCESSIONÁRIA, programa de 



desmobilização operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a 

assunção dos IMÓVEISPor si , ou por terceiro autorizado.  

 

Encampação  

 

17.7. Considera-se encampação a retomada dos IMÓVEIS pelo PODER CONCEDENTE 

durante o prazo da CONCESSÃO, por motivo de interesse público, mediante lei 

autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização das parcelas dos 

investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados.  

 

17.8. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela 

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE serão descontados da indenização prevista 

para o caso de encampação.  

 

Caducidade  

 

17.9. A inexecução total ou parcial do CONTRATO acarretará, a critério do PODER 

CONCEDENTE, a declaração de caducidade da CONCESSÃO, sem prejuízo da aplicação 

das demais sanções previstas na lei e no CONTRATO.  

 

17.10. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo PODER 

CONCEDENTEquando, comprovadamente:  

 

I. a CONCESSIONÁRIA descumprir reiteradamente cláusulas contratuais ou disposições 

legais ou regulamentares concernentes à CONCESSÃO;  

II. a CONCESSIONÁRIA não atender à intimação do PODER CONCEDENTE para 

regularizar o uso dos IMÓVEIS;  

III. a CONCESSIONÁRIA perder ou comprometer as condições econômicas, financeiras, 

técnicas ou operacionais necessárias ao uso dos IMÓVEIS;  

IV. a CONCESSIONÁRIA não mantiver a integralidade da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO;  

V. a CONCESSIONARIA deixar de pagar os valores devidos ao PODER CONCEDENTE pelo 

uso dos IMÓVEIS;  

VI. a CONCESSIONÁRIA descumprir a obrigação de contratar e manter em plena 

vigência as apólices de seguro, nos termos contratuais;  

VII. a CONCESSIONÁRIA não cumprir as sanções impostas, nos devidos prazos; ou  

VIII. a CONCESSIONÁRIA for condenada em sentença transitada em julgado por 

sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais. 

 

17.11. A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação 

da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito 

de ampla defesa.  

 



17.12. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência ou 

irregularidade, a caducidade será declarada independentemente de indenização 

prévia, calculada no decurso do processo.  

 

17.13. Declarada a caducidade, não resultará para o PODER CONCEDENTE qualquer 

espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou 

compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONÁRIA.  

 

17.14. A declaração de caducidade acarretará, ainda, a execução da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO, para ressarcimento de eventuais prejuízos causados ao 

PODER CONCEDENTE.  

 

Rescisão  

 

17.15. O presente CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA 

no caso de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE do dever de assegurar o uso 

dos IMÓVEIS pela CONCESSIONÁRIA durante a vigência da CONCESSÃO.  

 

17.16. A CONCESSIONÁRIA deverá notificar o PODER CONCEDENTE de sua intenção de 

rescisão que poderá sanear sua inadimplência no prazo de 20 (vinte) dias úteis da 

notificação.  

 

17.17. Decorrido o prazo de que trata a subcláusula anterior sem que o PODER 

CONCEDENTE corrija sua falta, o CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da 

CONCESSIONÁRIA, mediante procedimento arbitral nos termos da cláusula 21.  

 

17.18. Os pagamentos devidos pela CONCESSIONÁRIA não poderão ser interrompidos 

ou paralisados até a sentença do juízo arbitral que decretar a rescisão do CONTRATO.  

 

17.19. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA no caso de rescisão corresponderá ao 

valor dos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS ainda não amortizados ou 

depreciados.  

 

17.20. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela 

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE serão descontados da indenização prevista 

para o caso de rescisão.  

 

Rescisão amigável por iniciativa da CONCESSIONÁRIA e limitação de 

responsabilidade do PODER CONCEDENTE 

 

17.22. Poderá a CONCESSIONÁRIA solicitar a rescisão contratual desde que:  

I. transcorrido o prazo mínimo de cinco (5) anos de efetiva operação do 

empreendimento, contados a partir do início de suas operações;  



II. seja comprovada a ocorrência de déficit operacional por três anos consecutivos; e  

III. a CONCESSIONÁRIA esteja cumprindo integralmente as obrigações contratuais e 

não se encontre submetida a processo de penalização ou de definição de indenizações 

em prol do PODER CONCEDENTE, tampouco seja devedora de multas ou indenizações 

referentes a processos findos.  

 

17.22.1. A rescisão de que trata a subcláusula 17.22 poderá ocorrer sem recurso ao 

mecanismo de solução de controvérsias previsto neste CONTRATO.  

 

Anulação  

 

17.23. O PODER CONCEDENTE deverá declarar a nulidade do CONTRATO, impedindo 

os efeitos jurídicos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já 

produzidos, se verificar ilegalidade em sua formalização ou na licitação.  

 

17.24. Na hipótese de inexistência de culpa da CONCESSIONÁRIA, a indenização a ela 

devida, no caso de anulação, corresponderá ao valor dos investimentos vinculados a 

BENS REVERSÍVEIS ainda não amortizados ou depreciados.  

 

Caso Fortuito e Força Maior  

 

17.25. A ocorrência de CASO FORTUITO ou de FORÇA MAIOR, cujas consequências não 

sejam cobertas por seguro, tem o efeito de exonerar as partes de responsabilidade 

pelo não-cumprimento das obrigações decorrentes do CONTRATO descumpridas em 

virtude de tais ocorrências.  

 

17.26. Na ocorrência de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, cujas consequências não 

sejam cobertas por seguro, a parte afetada por onerosidade excessiva poderá requerer 

a extinção ou a revisão do CONTRATO.  

 

CLÁUSULA 18 – DA TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO, DA ALTERAÇÃO DA 

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS  

 

18.1. A transferência do CONTRATO, do controle da CONCESSIONÁRIA ou a alteração 

da composição societária da CONCESSIONÁRIA sem prévia anuência do PODER 

CONCEDENTE implicarão a caducidade da CONCESSÃO. 

 

18.2. Na hipótese da transferência do CONTRATO ou do controle da CONCESSIONÁRIA, 

para fins de obtenção da anuência de que trata a subcláusula anterior, o pretendente 

deverá:  

 

I. atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade 

jurídica e fiscal necessárias à assunção do uso dos IMÓVEIS, quando da transferência; e  



II. comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do CONTRATO em vigor.  

 

18.3. Na hipótese de alteração da composição societária da CONCESSIONÁRIA, esta 

deverá manter integralmente as condições de habilitação previstas no EDITAL.  

 

18.4. A CONCESSIONÁRIA poderá ainda, sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais, contratar com terceiros partes do objeto do CONTRATO, em 

especial:  

I. contratar terceiros para o desempenho de atividades de realização de eventos; e  

III. contratar prestadores de serviço para o desenvolvimento de atividades associadas 

ao empreendimento descritas exemplificativamente no subitem 6.3.1 ou locar a 

terceiros espaços dos IMÓVEIS para o desempenho de tais atividades.  

 

18.4.1. Poderá ser realizada a alteração de subcontratados cuja experiência pregressa 

tenha sido apresentada para fins de habilitação técnica na CONCORRÊNCIA, desde que 

os novos subcontratados apresentem comprovantes de habilitação técnica igual ou 

superior aos exigidos no EDITAL.  

 

18.4.2. Não será estabelecido qualquer vínculo entre o PODER CONCEDENTE e os 

terceiros que firmarem acordo com a CONCESSIONÁRIA, permanecendo esta como 

responsável pelo integral cumprimento das obrigações estabelecidas no CONTRATO.  

 

CLÁUSULA 19 – DO MECANISMO DE SOLUÇÃO AMIGÁVEL DE CONFLITOS  

 

19.1. Os conflitos e as controvérsias decorrentes do presente CONTRATO ou com ele 

relacionados poderão ser solucionados amigavelmente pelas PARTES.  

 

19.2. Se as PARTES assim desejarem, em caso de conflito ou controvérsia resultante 

dos direitos e obrigações contemplados neste CONTRATO ou de sua execução, o 

objeto do conflito ou controvérsia será comunicado, por escrito, ao PODER 

CONCEDENTE ou à CONCESSIONÁRIA, conforme o caso, para que as PARTES possam, 

por meio do princípio da boa-fé e dos melhores esforços para tal, solucionar o conflito 

ou controvérsia existente.  

 

19.3. A comunicação de que trata esta subcláusula deverá ser enviada pela PARTE 

interessada juntamente com todas as suas alegações, devendo também ser 

acompanhada de uma sugestão para a solução do conflito ou controvérsia.  

 

19.4. Após o recebimento da notificação, a PARTE notificada terá um prazo de 10 (dez) 

dias úteis, contados do recebimento da notificação, para responder se concorda com a 

solução proposta.  

 



19.5. Caso não concorde com a solução proposta, a PARTE notificada, no mesmo prazo 

acima estipulado, deverá apresentar para a PARTE interessada os motivos pelos quais 

discorda da solução apresentada, devendo, nesse caso, apresentar uma solução 

alternativa para o caso.  

 

19.6. Caso a PARTE notificada concorde com a solução apresentada, as PARTES darão 

por encerrado o conflito ou controvérsia e tomarão as medidas necessárias para 

implementar a medida acordada.  

 

CLÁUSULA 20 – DA MEDIAÇÃO  

 

20.1. Para a solução de eventuais divergências de natureza técnica, acerca da 

interpretação ou execução do CONTRATO poderá ser instaurado procedimento de 

mediação para solução amigável, a ser conduzido por um Comitê de Mediação 

especialmente constituído.  

 

20.2. O procedimento de mediação será instaurado, a pedido de quaisquer das 

PARTES, mediante comunicação escrita endereçada à outra PARTE, delimitando o 

objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu representante no Comitê de 

Mediação.  

 

20.3. No prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do pedido de 

instauração do procedimento de mediação, a outra PARTE deverá indicar o seu 

representante no Comitê de Mediação. Por sua vez, os representantes das PARTES no 

Comitê de Mediação, escolherão, de comum acordo, um terceiro membro.  

 

21.4. Os membros do Comitê de Mediação não poderão estar enquadrados em 

situações de impedimento e suspeição de juiz, previstas no Código de Processo Civil, e 

deverão proceder com imparcialidade, independência, competência e discrição, 

aplicando-se-lhes, no que couber, o disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº 9.307, de 

23.9.96, que trata da arbitragem. 

 

20.5. O Comitê de Mediação, com base na fundamentação, documentos e estudos 

apresentados pelas PARTES, apresentará a proposta de solução amigável.  

 

20.6. A proposta do Comitê de Mediação não será vinculante para as partes, que 

poderão optar por submeter a questão ao Poder Judiciário, conforme o caso.  

 

20.7. Caso aceita pelas PARTES a solução amigável proposta pelo Comitê de Mediação, 

será incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.  

 



20.8. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou não 

indicar seu representante no prazo máximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-á 

prejudicada a medição.  

 

20.9. A mediação também será considerada prejudicada se a solução amigável não for 

apresentada pelo Comitê de Mediação, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a 

contar do pedido de instauração do procedimento.  

 

20.10. Em qualquer momento as PARTES poderão optar pelo processo de arbitragem 

como meio para dirimir a questão conflituosa ou controvérsia.  

 

Cláusula 21 – DA ARBITRAGEM  

 

21.1. As controvérsias ou disputas decorrentes do presente CONTRATO ou com este 

relacionadas, que não puderem ser resolvidas amigavelmente entre as PARTES e cuja 

apreciação não seja da competência exclusiva do Poder Judiciário, serão 

definitivamente dirimidas por meio da arbitragem, em conformidade com a Lei Federal 

nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, observado ainda o disposto nesta cláusula.  

 

21.2. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES do 

pontual e tempestivo cumprimento das disposições do CONTRATO, até que uma 

decisão final seja obtida relativamente à matéria em causa.  

 

21.3. De igual modo, não se permite qualquer interrupção dos pagamentos ao PODER 

CONCEDENTE, que deverão continuar a se processar nos termos em vigor à data de 

submissão da questão, até que uma decisão final seja obtida relativamente à matéria 

em causa.  

 

21.4. A arbitragem será conduzida por 3 (três) árbitros que serão escolhidos dentre 

pessoas naturais, de reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria objeto da 

controvérsia.  

 

21.5. Cada PARTE nomeará um árbitro e respectivo suplente, devendo o terceiro 

árbitro ser nomeado em conjunto pelas PARTES ou, caso essas não cheguem a um 

acordo quanto à indicação do terceiro árbitro, esse será nomeado pelo órgão ou 

entidade arbitral contratado.  

 

21.6. A Presidência do tribunal arbitral caberá ao terceiro árbitro.  

 

21.7. Os árbitros deverão ser profissionais sem vínculo com as PARTES, não podendo 

estar enquadrados nas situações de impedimento e suspeição previstas na Lei Federal 

nº 13.106, DE 16 de março 2015  (Código de Processo Civil) para autoridades judiciais, 

e deverão proceder com imparcialidade, independência, competência e discrição, 



aplicando-lhes, no que couber, o disposto do Capítulo III, da Lei Federal nº 9.307, de 

1996.  

 

21.8. O procedimento arbitral deverá ser realizado em conformidade com regras de 

arbitragem em vigor da Câmara de Arbitragem [  ], com sede em [  ], e será conduzido 

na língua portuguesa e deverá aplicar o direito brasileiro.  

 

21.9. As PARTES poderão escolher órgão ou entidade arbitral distinto da [  ] desde que 

haja concordância mútua.  

 

21.10. As PARTES acordam que a CONCESSIONÁRIA arcará com os custos de 

contratação da câmara de arbitragem e de todo o procedimento até que seja proferida 

a sentença, independentemente da PARTE que solicitar o início da arbitragem.  

 

21.10.1. Após a sentença arbitral, tendo sido esta inteiramente desfavorável ao PODER 

CONCEDENTE, este deverá reembolsar a CONCESSIONÁRIA pelas despesas incorridas. 

 

21.10.2. Na hipótese de sucumbência parcial de ambas as PARTES, as despesas 

decorrentes do procedimento arbitral serão rateadas conforme indicado na sentença 

arbitral.  

 

21.10.3. Cada uma das PARTES arcará com seus próprios custos referentes a 

honorários advocatícios.  

 

21.10.4. A sentença arbitral poderá incluir dispositivo sobre a alocação e a 

razoabilidade dos custos incorridos.  

 

21.11. As PARTES concordam que as decisões proferidas pela arbitragem serão 

definitivas e as vincularão.  

 

21.12. A entidade arbitral contratada atuará exclusivamente para a resolução da 

controvérsia ou disputas para a qual for designada, devendo novas contratações serem 

realizadas para a resolução de futuros conflitos.  

 

21.13. A PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitral arcará com a multa 

de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso, até que cumpra efetivamente a 

obrigação.  

 

21.14. A arbitragem terá lugar na cidade de [•] , capital de [•],sendo o foro da Comarca 

de Salvador – Bahia, o competente para ajuizamento, se for o caso, das ações 

necessárias para assegurar a sua realização e a execução da sentença arbitral.  

 
CLAÚSULA 22 – DA FISCALIZAÇÃO 



  
22.1. Os agentes de fiscalização do CONCEDENTE terão livre acesso, em qualquer 
época, ao IMÓVEL e suas instalações, sendo-lhes permitido requisitar, de qualquer 
setor ou pessoa do CONCESSIONÁRIO, informações e esclarecimentos que permitam 
aferir a correta execução desteCONTRATO. 
 
22.2. O CONCEDENTE e seus agentes de fiscalização terão acesso aos documentos de 
caráter operacional, patrimonial e técnico do CONCESSIONÁRIO que contenham 
informações imprescindíveis ao cumprimento das determinações deste CONTRATO. 
 
22.3. O CONCEDENTE preservará a segurança e a confidencialidade dos dados 
referentes ao empreendimento hoteleiro que, pela sua natureza, sejam considerados 
sigilosos, notadamente os relacionados à intimidade dos hóspedes do hotel e aos 
dados relacionados a vantagens competitivas do CONCESSIONÁRIO frente a 
concorrentes nomercado. 
 

22.4. A fiscalização efetuada pelo CONCEDENTE não diminui nem exime as 

responsabilidades do CONCESSIONÁRIO quanto ao adequado uso do IMÓVEL e a 

correção e legalidade de seus registros contábeis e de suas operações financeiras, 

comerciais e trabalhistas. 

 

CLÁUSULA 23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

 

23.1. A CONCESSIONÁRIA declara que o CONTRATO e os seus anexos constituem a 

totalidade dos acordos que regulam a CONCESSÃO.  

 

23.2. O não exercício ou o exercício intempestivo ou parcial de qualquer direito que 

assista a qualquer das partes, ao abrigo do CONTRATO não importa a renúncia desse 

direito, não impede seu exercício posterior, nem constitui moratória ou novação da 

respectiva obrigação.  

 

23.3. O prazo de vigência do presente CONTRATO será prorrogado por decisão 

exclusiva do da Lei Federal nº 9.307, de 23.9.96.  

 

23.4. Se qualquer disposição do CONTRATO for considerada ou declarada nula, 

inválida, ilegal ou inexequível em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a 

exequibilidade das demais disposições contidas no CONTRATO não serão, de qualquer 

forma, afetadas ou restringidas por tal fato.  

 

23.5. As PARTES negociarão a substituição das disposições inválidas, ilegais ou 

inexequíveis por disposições válidas, legais e exequíveis.  

 

23.6. Cada declaração e garantia feita pelas PARTES no presente CONTRATO deverá ser 

tratada como uma declaração e garantia independente, e a responsabilidade por 

qualquer falha será apenas daquele que a realizou.  



 

23.7. As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas:  

I. em mãos, desde que comprovadas por protocolo;  

II. por correio eletrônico ou fax, desde que comprovada a recepção;  

III. por correio registrado, com aviso de recebimento; ou  

 

23.8. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicações, os seguintes 

endereços e números de fax:  

1. PODER CONCEDENTE: _______________________________  

2. CONCESSIONÁRIA: __________________________________  

 

23.9. Qualquer das PARTES poderá modificar o seu endereço e número de fax, 

mediante comunicação à outra PARTE, nos moldes ora preconizados.  

 

23.10. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ão em dias 

corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a dias úteis.  

 

23.10.1. Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e se contar o último.  

 

23.10.2. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Secretaria [•].  

 

23.11. Para a finalidade exclusiva de obter medidas cautelares e urgentes, bem como 

para instituição forçada do foro arbitral ou para a execução da sentença arbitral 

exarada no processo de arbitragem conduzido nos termos da cláusula 21, fica eleito o 

Foro da Comarca do Município de Salvador, Bahia,  com renúncia expressa das PARTES 

a outros, por mais privilegiados que possam ser.  

 

23.12. O presente CONTRATO será registrado e arquivado nos órgãos competentes e 

no PODER CONCEDENTE, que providenciará, dentro de 20 (vinte) dias de sua 

assinatura, a publicação de seu extrato no DOE.  

 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO 

em 3 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo qualificadas, para 

que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.  

 

Salvador, ____ de _______ de 202_. 


