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Objeto: Notícia de eventuais irregularidades praticadas pelo CONSÓRCIO PRA SP, que tem contrato

firmado com a Prefeitura de São Paulo, nofinal da gestão do Prefeito Gilberto Kassab, para explorar com

publicidade os abrigos em pontos deparadas de ônibus da Capital.

São Paulo, 2 de setembro de 2016.

Meritíssimo Juiz, ■ .

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para

solicitar a Vossa Excelência, cópia de eventuais documentos da "Operação Lava

Jato" que mencionem o contrato firmado entre a SÃO PAULO OBRAS -

SPOBRAS (Município de São Paulo) com a PRA SAP - CONCESSIONÁRIA

DE EXPLORAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO S.A, da qual é sócia a

ÓTIMA CONCESSIONÁRIA DE EXPLORAÇÃO DE MOBIUARIO

URBANO, coligada à CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Ao ensejo, formulo Djate&ms de apreço e consideração.

ÍTONIO MARQUES

Promotor de Justiça

Excelentíssimo Senhor

Dr. SÉRGIO FERNANDO MORO
MM. JUIZ FEDERAL - 6a VARA FEDERAL CRIMINAL DE

CURITIBA - PR

Av. Anita Garibaldi, 888 - Ahu

CEP 80540-180 Curitiba - PR

1 lavrado por DCSD



I.C.N0

Ministério Público do Estado de São Paulo

íromotoria de justiça do patrimônio público e
SOCIAL

: 14.0695.0000649/2016-4

Volume: 1 Apenso:

Segredo de Justiça: Não

Areai-,, patrimônio público

Cargo; 4o PROMOTOR DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL

Tipo de Documento: Inquérito Civil - IC

Recebimento PJ: 03/08/2016 Instauração: 25/08/2016 Arquiv. PJ:

Local do Fato

SAO PAULO-SP

Participante:

REPRESENTANTE

JOSEANTONIO MANTOVANI DA SILVA (PRESIDENTE DO SINDJORSP)

SINDICATO DOS VENDEDORES DE JORNAIS E REVISTAS DE SÃO PAULO - SINDJORSP

REPRESENTADO

(PREFEITURA DE SÃO PAULO

CONSÓRCIO PRA SP

IMP&GBÍDÀBE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS - ART. 11 DA LIA

Assunto:

AGENTE.-PJÜBUCO ^DIREITOS / DEVERES / PROIBIÇÕES

Informação Complementar:



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÂO PAULO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA 1K> PATRIMÔNIO PI BL1CU E SOCIAL

Ei d.i Ri.íHiTtl... li'-. "•' .u-A.í, < 1 i'"!<■■■- !»ní -ijn PhI- ■■:-!' -\! 11 íí 1'- >>S:

PORTARIA DE INQUÉRITO CIVIL n. 649/2016

PJPP-CAP n. 43.0695.0000649/2016-2

Representante: JOSÉ ANTÔNIO MANTOVANI DA SILVA

(Presidente do Sindicato dos Vendedores de Jornais e Revistas

de São Paulo)

Representado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, SÃO

PAULO OBRAS - SPOBras e PRA SP - CONCESSIONÁRIA DE

EXPLORAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO S.A.

Considerando as disposições do Ato Normativo n. 484-CPJ, de

6 de outubro de 2006, e do Aviso n. 5/06, da E. Corregedoria Geral do

Ministério Público;

Considerando que este procedimento foi iniciado a partir de

depoimento e representação de 29/7/2016 de JOSÉ ANTÔNIO

MANTOVANI DA SILVA (Presidente do Sindicato dos Vendedores de

Jornais e Revistas de São Paulo), que relatou suposto desequilíbrio

econômico-financeiro no contrato de concessão firmado mediante

licitação entre PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Consórcio

PRA SP para a exploração do mobiliário urbano paulistano;

Considerando que, segundo o referido depoimento, o contrato

firmado com prazo de 25 anos possibilita o faturamento anual de R$

280.000.000,00 a R$ 300.000.000,0 anualmente em favor da

concessionária, mas a Municipalidade de São Paulo recebe apenas R$

13.000.000,00 por ano;

Considerando que, supostamente, o Consórcio contratado está

desrespeitando a "Lei Cidade Limpa", espalhando uma série de

painéis que violam as regras municipais relativas à publicidade;

Considerando que uma das integrantes da CONCESSIONÁRIA

DE EXPLORAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO S.A. é a sociedade

empresária ÓTIMA CONCESSIONÁRIA DE EXPLORAÇÃO DE

MOBILIÁRIO URBANO, coligada à ODEBRECHT (CONSTRUTORA^
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NORBERTO ODEBRECHT SA), por sua vez envolvida em escândalo

conhecido como "Lava Jato";

Considerando que os fatos descritos configuram, em tese,

prejuízo ao erário e violação aos princípios da Administração Pública;

Considerando que cabe ao Ministério Público a função

institucional de defesa do patrimônio público e social e da probidade

administrativa (art. 129, III, da Constituição Federal; art 25, IV, b, da

Lei Federal n, 8.625/93; art. 103, VIII, da Lei Complementar Estadual

n. 734/93 e disposições da Lei Federal n. 8.429/92);

Considerando a necessidade de novas diligências para a

perfeita apuração dos fatos;

Determino sejam os presentes autos autuados como

INQUÉRITO CIVIL, com as seguintes diligências iniciais:

1 - Junte-se, oportunamente, cópia da publicação da

instauração do presente inquérito civil no Diário Oficial do Estado de

São Paulo,

2 - Comunique-se o representante e os representados sobre a

instauração este inquérito civil.

3 - Oficie-se à SÃO PAULO OBRAS - SPOBras solicitando, em 10

dias úteis: A) informações sobre a representação e depoimento de

JOSÉ ANTÔNIO MANT0VAN1 DA SILVA (Presidente do Sindicato dos

Vendedores de Jornais e Revistas de São Paulo); B)cópia digital do

procedimento licitatório relativo ao contrato de concessão n.

0142911600, firmado com PRA SP - CONCESSIONÁRIA DE

EXPLORAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO SA; C) informações sobre o

total arrecadado anualmente pela concessionária e o total repassado

à Municipalidade de São Paulo, desde a assinatura do contrato.

Encaminhe-se cópia destes autos.

4 - Oficie-se ao MM. Juiz Federal Sérgio Moro, da 6a Vara Federal

Criminal de Curitiba - PR, solicitando cópia de eventuais documentos

da "Operação Lava Jato" que mencionem o contrato firmado entre a

SÃO PAULO OBRAS - SPOBras (Município de São Paulo) com a PRA

SP - CONCESSIONÁRIA DE EXPLORAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO
SA, da qual é sócia a ÓTIMA CONCESSIONÁRIA DE EXPLORAÇÃO DE
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MOBILIÁRIO URBANO, coligada à CONSTRUTORA NORBERTO

ODEBRECHT S.A.. Encaminhe-se cópia destes autos.

5 - Após, aguarde-se o prazo de 30 dias e conclusos.

Registre-se, autue-se^exwnunique-se.

São Paula~251ie agosto de"2016.

ANTÔNIO MARQUES

Promotor de Justiça
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Aos 29 dias do mês de julho de 2016, às 15h30, na

Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, na Rua

Riachuelo, n° 115, São Paulo - SP, presente o Dr. JOSÉ CARLOS GUILLEM

BLAT, Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital,

compareceu em atendimento ao público o Sr. JOSÉ ANTÔNIO

MANTOVANI DA SILVA, RG 13.965.252-8, CPF 092640668-02,

brasileiro, casado, comerciante, atualmente presidente do Sindicato dos

Vendedores de Jornais e Revistas de São Paulo, com endereço

profissional à Rua Santa Ifigênia, 59- 6e andar, São Paulo/SP, telefone

[11] 3311-6449, email: presidência@sindjorsp.org.br, para declarar, sob

as penas da lei, o que segue: no atendimento ao público apresenta neste

ato uma representação em nome do Sindicato dos Vendedores de Jornais

e Revistas de São Paulo noticiando ilegalidades, em tese, praticadas pelo

denominado CONSÓRCIO PRA SP, que firmou um contrato com a

Prefeitura de São Paulo, no final da gestão do Prefeito Gilberto Kassab,

para explorar com publicidade os abrigos em pontos de parada de ônibus

da Capital. Segundo o declarante e de acordo com os documentos ora

apresentados referido consórcio fatura anualmente entre 280 a 300

milhões, observando que referido contrato foi firmado para ter uma

validade de 25 anos, sendo que do montante arrecadado referido

consórcio repassa para a Prefeitura apenas 13 milhões de reais por ano.

O declarante na sua representação apresenta também um julgado do

Tribunal de Contas do Município referente à aludida concorrência para

exploração de publicidade em espaço urbano pelo CONSÓRCIO PRA SP

que foi julgado como sendo uma contratação irregular. O declarante em

sua representação apresenta também uma série de evidências que

demonstram a infringência ao plano Cidade Limpa, uma vez que o

CONSÓRCIO PRA SP tem espalhado pela cidade uma série de painéis
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publicitários que violam frontalmente a legislação municipal sobre

publicidade na cidade. O declarante também apresenta outros

documentos em que se observa que o CONSÓRCIO PRA SP é formado

inclusive pela empreiteira ODEBRECHT através de uma de suas coligadas

denominada 0T1MA- CONCESSIONÁRIA DE EXPLORAÇÃO DE

MOBIOLIARIO URBANO, que tem como uma de suas principais acionistas

a senhora VIOLETA KERTESZ NOYA. 0 declarante se coloca a disposição

desta Promotoria de Justiça para detalhar todas as ilegalidades

praticadas pelo CONSÓRCIO PRA SP e que tem causado uma série de

prejuízos aos proprietários de bancas de jornais na cidade de São Paulo.

O declarante aguarda a distribuição de sua representação para juntar

mais documentos e apresentar outros elementos de prova a demonstrar

as ilegalidades praticadas pelo CONSÓRCIO PRA SP em prejuízo não só

dos jornaleiros como de todos os munícipes de São Paulo. Nada mais dito

nem lhe foi perguntado, este instrumento vem por mim redigido e

rubricado, Tatiana Vergueiro ( ], Oficial de Promotoria, e assinado pelo

Promotor de Justiça e pelo declarante.

JOSÉ CARLOS GUÍ

10Q Promotor de Justiça do Patrimônio

LEM BLAT

Público e Social

OVANI DA SILVA

cíarante



SINDICATO DOS VENDEDORES PE JORNAIS E REVISTAS DE SÃO PAULO

RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM 9 DE JULHO DE 1968

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Srs. Promotores de Justiça,

0 SINDJORSP, Sindicato dos Jomaleiros de São Paulo, entidade associativa legalmente constituída, desde julho de 1968,

com CNPJ número 45.880.598/0001-99, com sede à Rua Santa Ifigênia, 59, 3o andar, centro da capital paulista, vem mui

respeitosamente ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO solicitar a abertura de investigação contra o
CONSÓRCIO PRA SP - Concessionária de Exploração de Imobiliário Urbano S-A, chefiada e/ou liderada pela

Empreiteira Norberto Odebrecht, com sede nesta capital, à Avenida das Nações Unidas, 4777, CNPJ número

17,104,815/0001-13, pelas razões que explicitaremos abaixo;

I-No dia 17 de dezembro de 2012, após participar de licitação, o CONSÓRCIOPRA SP assinou contrato com a Prefeitura
do Município de São Paulo, objetivando a Exploração do espaço público urbano, na implantação de abrigos em pontos de

parada de ônibus, mediante a exploração deespaços publicitários;

2-0 contrato firmado ao final da gestão daPrcásíto Giiberto Kas<wib presenteou o Consórcio com prazo de validade

terrivelmente extenso, de 25 anos, Kassab estava a apenas 13 dias do fim do seu mandato.

3-Na oportunidade, tratou-se de flexibilização da iiâiàmada Lei Cidade Limpa, de 2006, que extinguiu a publicidade

externa na capital paulista. Hoje, painéis de pubfioáade espalham-se pela cidade, ao lado de paradas de ônibus, sem

qualquer critério, muitos deles sofrendo a ação dotempo, estando sujos e alguns ate danificados e em flagrante desacordo

da Lei Cidade Limpa. Quando nos referimos a critérios é possível se encontrar/çaradas de ônibus com vários painéis do

gênero, com exploração intensiva, isto é, de várias placas de publicidade, t _

4-0 que chamou muito a atenção, desde o primeiro momento, foi o fato de a Empreiteira Odebrecht liderar o referido

contrato de exploração publicitária, apesar de essa companhia, hoje ré nas investigações da Operação Lava Jato, não ter

qualquer experiência anterior no ramo da publicidade, mas sim da consbuçãot de grandes obras;

5-Chamou a atenção, também, o fato de uma licitação dessa envergadura - isto é*,com 25 anos de duração e faturamento

médio anual estimado entre RS 280 milhões e RS 300 milhões - ter sido realizada bo apagar das luzes da gestão Kassab,

em meados do mês de dezembro, quando o prefeito estava .limpando suasgavetas para transferir o posto para o sucessor;

6-Recentemente (ABRIL DE 2016), o Tribunal de Contas do MunidpiojÊ^ão Paulo (TCM-SP) analisou e julgou o
contrato administrativo entre o CONSÓRCIO SP é a Prefeitura da Capital^ encontrando no mesmo um conjunto de
irregularidades, vícios de origem, ilegalidades, em detrimento ao interessbipublico O caso foi analisado/julgado pelo

Conselheiro João Antônio, do TCM Em seu relatório, o Conselheiro reconheceu a imperiosa necessidade de que a

documentação referente à licitação em tela e o contrato assinado" deveriam merecer a necessária investigação da parte do

Ministério Público de São Pauto, diante dos atos apurados,

7-Desta forma, o SINDJORSP vem respeitosamente ao Ministério Publico paulista na qualidade de organização de

interesse social, portanto com legitimidade jurídica, requerer que a Prpmotona Publica abra inquérito para proceder à

investigação dos fatos aqui neste oficio relatados e alegados e nas conclusões tecmco-jundicas constantes do julgado pelo

Tribunal de Contas do Município de São Paulo sobre o mesmo -assunto,

8-Em conjunto com este ofício, anexamos cópia integral do Relatório -dò TCM-SP Anexamos ainda cópia integral do

Contrato de Concessão número 0141291600, referente ao Processo de número 014129160, assinado entre representantes

do Consórcio PRA SP e representantes da Administração Municipalda capílal paulista

FINALMENTE,

Acreditamos que, com este pedido de abertura de inquérito investigalório, no âmbito do MP-SP, poderemos ter a

esperança de que se resguardará o interesse público, diante de tantas evidências de Irregularidades administrativas, em

detrimento/prejuízo ao interesse da sociedade paulistana O povo de São'Paulo espera que os gestores públicos e os

contratados privados que celebrem acordos e contratos com Município, Estado e União sempre o façam tendo como regra

fundamental o respeito às leis e que sejam sempre vantajosos ao interesse do conjunto da sociedade e do Erário Público.

Atualmente, passamos uma fase muito dramática da nossa Historia, quando se promove uma verdadeira faxina em vários

segmentos da Administração Pública, nos Poderes Legislativo e Executivo, desmontando organizações privadas, que, em

associação com agentes públicos, se locupletaram ao longo de anos, em detrimento/prejuízo de todos os cidadãos honestos

e trabalhadores deste Brasil. .

Sem mais,

Agradecemos o acolhimento deste Oficio e o SINDJORSP e sua diretoria se colocam à disposição das Autoridades da

Procuradoria Geral de Justiça doEstado de São Paulo para contribuir na apuração do caso em tela.

Atenciosamente,

José Antônio

PresJdentf

^ www.sindjorsp.org.br
SEDE PRÓPRIA: RUA SANTA IFIGÊNIA, 59 - 3* ANDAR - TEL/FAX:(11)3311 -6449 - CEP:01207-O01 - S. PAULO - SP
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5SR2 SÀO PAULO OBRAS - SPObras

CONTRATO DE CONCESSÃO N° 0141291600

PROCESSO N«0141291$0

Pelo presente instrumento particular, de um lado. na «IMafidadecte «Jrtratante, 3
P^efcjrade São Pauto, por intermédio da empresa SAO PAULO OBRAS - SPObras,
inscrito no CNPU/MF sob o M° 11958.828/0001-73. com secíe nesta Capital, na Praça
do Patriarca. N° 96. neste ato representado por seu Diretor de Gestão Corporatwa

Francisco Armando Noschaog Christovam. brasileiro, casado, engenheiro CtvH
Dortador do RG W 5.196.906 e do CPF N° 002.839.198-50 e por seu Diretor
Presidente ELTON SAHTA FÉ ZACARIAS, brasiteiro, casado, engenheiro avil.
portador da Cédula de (denôdade RG n- 12613585, e do CPF n° 063.908.078-21.
Smicíbarios neste captei, «a Pwça <to Patriarca N° 96. ao final assinados, doravante

denominada swnpiesmeníe SPObras. e de outro lado. na quatidade de contratada.
PRA SP - CONCESSIONÁRIA DÊ EXPLORAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO S.A..
sociedade oor ações com sede nesta capital, à Avenida das Nações Unkias. 4777,
ante 5 p«l* inscrita no CNPJMF sob o NB 17.104.815rt)001-13. neste ato
reoresentada por sua Diretora Presidente, Violeta Kertesz t#oya, Uttuiíeira, casada.
^^IXportadora do R.G. N> 29.901.51W) SSP/BA e CPF N° 586.184 255-
49eoof seu Diretor Financeiro. José Carlos Anguíta. brasiteiro. casado, administrador
a* empresas, portador do R.G. rt- 5,874.783-7 SSP/SP e CPF no 305,723.808-W. ao

Soai assinados doravante denominada simplesmente CON^SSIONARIA, ajustam e
convencionam para deÉenraríar e esclarecer as obrigações e compromissos

recíprocos que assumem nos termos da Lei Federal N° 8.987/95. e. sutotóíanamente.
pela Ui Federai N8 8.666«3. da Lei Federal Ne 10.0MW0, da Lei Municipal N°
13278/02 da Lei Municipal N° 15.465/11, peio Decreto Municipal N° 44.279/03. pelo
Oecreto Wunicipaí «° 52.933/12, e <íom«is nofroas e Leis que regem a matéria, na

forma das cláusulas que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINIÇÕES, PARA TOS VESTE COMTKATO

ABRIGO EM PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS ou ABRIGO: São instalações úe
proteção contra as intempéries, destinadas aos usuários do sistema de transporte
pubto instaladas nos porte ée parada, devendo, em sua concepção, ter definidos
os locais para veicutacão de publicidade e os painéis informativos, referentes ao
sistema de transporte e sua integração com o metropolitano.

ÁREA DA CONCESSÃO: É a área correspondente a todo o território do Município de
São Pauio, compreendendo iodas as vias e togradouros púbfcos servidos oy nas peto
serviço de transporte público local de passageiros.

ATUALIDADE DAS INSTALAÇÕES: Obrigação da Concessíonàfia em manter a
«sftijftjra e os equipamentos a serem instalados e explorados em perfeita
compalNciade com o estado da técnica existente na data ò> apresentação da sua
Proposta bem como com os padrões técnicos previstos no Editai(e no Contrato de

ári à ã do regular fundonamen^io mobiliano
Proposta bem como com o p p
Concessão, necessários à preservação do regular fundoname

urbano

Contraía N° 0141291600
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COLIGADAS: Sociedades submetidas à influência significativa de outra sociedade Há

influência «gnfftcqtwQ quando se <íeèém ou se exerce o poder de participar nas

decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controla-ia. É

presumida influencia signtftcativa quando houver a titularidade de 20% (vinte por
cento) ou mais do capita) votante da investida sem controlá-la

CONCESSÃO: A dtdeya^ão tia prestação dos serviços de utritóade pútohca, com uso

de bens públicos, feita peto Poder Concedente, à pessoa juricfica ou consórcio de

empresas, que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e

por prazo detenranado.

CONTRATO DE CONCESSÃO: é o presente instrumento contratual, juntamente com

seus Anexos, que tomuBza os termos e condições da Concessão

CONTROLADA: Sociedade na qual a Controladora, diretamente ou por meio de

outras controladas ou eotJgadas. é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de

modo permanente, a maioria de votos nas deliberações sociais e o poder de eleger a

maioria dos administradores da sociedade, e usa efetivamente seu poder para dirigir

as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da sociedade.

CONTROLADORA: A pessoa física ou jurídica que:

a) É titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria

dos votos nas delfceraçoes da assembléia geral ou reunião de sócios e o poder de

elegera maioria dos adniknsliadores da sociedade, e

b) Usa efcüv<Mf»errtfe seu poder para tãrigir as atividades sociais e orientar -o

funcionamento dos órgãos da sociedade.

EDVTAL è o Edftaí de licitação N° 014129160 e todos os seus Anexos.

EQUIPAMENTOS OU MOBttJÁFSO URBANO: para os Tins deste Contrato üe

Concessão, são os abrigos em pontos de parada de ônibus ou em estações de

embarque e desembarque e os totens indicativos de parada de ônibus.

ESTAÇÃO DB EMBARQUE £ DESEMBARQUE: São instatações destinadas ao

transbordo de passageiros de ônibus, constituídas de estrutura, cobertura, banco,

painel de informação e painel publicitário, ou um conjunto de abrigos, instalado em
corredores de ônibus, com o propósito de meftorar as condições de segurança e

conforto dos usuários do transporte coletivo sobre pneus.

ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA: Sao instalações destinadas a abrigar e dar
suporte aos usuários, com informação sobre a operação das linhas de ônibus, com

acesso controlado, áreas internas exclusivas para circulação, serviços e equipamentos
de apoio, incluindo os equipamentos internos de mobilidade urbana, a serem

construídas nos futuros corredores de transporte por ônibus da Cidade.

EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA: Compreende a concepção, desenvolvimento e

implantação de serviços de propaganda e puWcídade, inclusive promoção de vendas,
piai wjairtanto de campanhas ou sistemas de publicidade, com definição de público

alvo, gerenciamento de processos relacionados à definição de cjpeojtos de exposição,
bem como elaboração de materiais publicitários e de informares institucionais, com
conteúdo de interesse púbüco. para distribuição nos equipamentos do mobiliário
urbano. TV
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PAINEL DE MENSAGENS OU DE INFORMAÇÕES: Elemento do mobiliário urbano
uSizaòo para informação a transeuntes, com tSmensões çiFWJamentE lixadas peto
Poder Público, destinada à veicutação de informações e mensagens institucionais, por
melo de imagens impressas ou eletrônicas, consistindo num sistema de sinalização

global para a cidade.

PAINEL PUBLICITÁRIO: Elemento do mobiliário urbano, com dimensões fixadas na
Lei N° 15.465/11, destinado à exploração publicitária ou veicuiacS© de informações e

mensagens institucionais, por meio de imagens impressas ou eletrônicas.

PODER CONCEDEHTfc Prefeitura <ie São P*uta, a*as competências nessas

condições serão exercidas pela empresa SÃO PAULO OBRAS - SPObras, nos termos
do item 3, da Cláusula 5°, do seu Contrato Saciai, do Anexo it do Decreto Municipal n

51.415/10, bem cômoda Lei 15.455/11.

PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS: Locai onde os veicules realizam a operação <te

embarque e desembarque de passageiros.

PROPOSTA: é a oferta feita pela Concessionária na licitação.

SERVIÇO ADEQUADO' É o serviço prestado pela Concessionária que apresente

padrões de quaftdade. segurança, conforto e cortesia, dentro das cond.çoes
operacionais previstas no Anexo 1 - Termo de Referência do Edital.

" SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBUCA: São os serviços tte criação, confecção,
) instaiaçãTe manutenção prestados pefa Concessionária, em razão da outorga da
- Concessão.

TERMINAIS DE TRANSFERÊNCIA: São instalações destinadas a abrigar e dar
suporte aos usuários, com informação sobre a operação das linhas de ftrtbu» corn
Sisso controlado áreas internas exclusivas para circulação e parada de vetculos,
Ss^^nentos de apoio, incluindo os equipamentos internos de mobrt.dade
ur^exisfentes nos extremos dos corredores de transporte por ônibus da C.dade.

C TOTEM INDICATIVO DE PARADA DE ÔNIBUS ou TOTEM: É o elemento de
™Jçâo^ua[destinado à identificação do ponto de parada de on,bus, quando
houver impedimento para instalação de abrigos.

VALOR DA OUTORGA ADICIONAL: Valor adicional ã outorga mínima, ofertada petô
^ssionária, ao Poder Concedente, para pagamento no pnme.ro ano da
Concessão.

VALOR DA OUTORGA MWttlA: Valor fixado pela SPObras a ser pago peia
S^ioPoder Concedente. no período de vigência da Concessão.

VALOR DOS INVESTIMENTOS: Valor correspondente ao desembolso previsto

S£*WÍ^ para a mposiçâo e a
infraestrutura necessários para a prestação do serviço.

Contraio te 0141291600 >~~



JrJSÜS SÃO PAULO OBRAS-STObras

c

VALOR REMUNERAÇÃO SPObras: valor mensal pago pela Concessionária, por
abrigo instalado à SPObras, a titulo de remuneração petos serviços prestados,

relativos ao planejamento, imptemeritação, gestão e focatação. conforme previsto na
Lei N° 15.465 de 18 de outubro de 2011.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E METAS DA CONCESSÃO

2 1 O otteio deste Contrato é a Concessão de serviço de uHídade pública, com
uso de bem púbfeco, com outorga onerosa, compreendendo a manutenção e

conservação ííe afcrigos em ponto tfa parada 4e ônibus ou «m estações <le
embarque e desembanque e de pontos/totens indicativas de ponto de parada
tte ônibus existentes, bem como, a criação, confecção, instalação e
manutenção de totens indicativos de parada de ônibus, abrigos em ponto de
parada de ônfcus e estações de embarque e desembarque de passageiros,

com exclusividade na expíoracão publicitária.

2 11 Os serviços e atividades envolvidos na exploração publicitária
compreendem a concepção, desenvolvimento e implantação de
seniços ife propagara*»e pubüotíade. mcterôs promoção de vendas.
planejamento de campanhas ou sistemas de pubficídade, com definição

de púbfico aivo, gerenciamento de processos relacionados à definição
de circuitas de exposição, bem como elaboração de matenais

pubfici&ios e de informações institucionais, com conteúdo de interesse
púbfco. para tfsiribuição nos equipamentos d© mofafllãno urbano.

212 O mobiliário uitoano a ser implantado, descrito no item "2.1." acima e

discriminado no Anexo 1 - Termo de Referência, é aquele cujo projeto
for apresentado «a proposta «ia Concessionária.

2 12 1 Quando da instalação dos tipos de mobWàrio urt>ano previstos

na proposta da Concessionária, os correspondentes projetos
executivos serão aprovados pela São Paulo Obras - SPObras,

nos termos da sua proposta

213 Os serviços de instaiação do mobiliário urbano deverão ser
desenvolvidos de acordo os projetos executivos, elaborados peta
Concessionária, com base nos dados e elementos constantes de sua

proposta técnica.

2 1 4 O Poder Concedente poderá, a seu critério, atuar perante os entes da
Administração Pública, direta ou indireta, bem como quaisquer

detegatàrias de serviços pábfcos, visando disponibilizar_a mfraesfrutura
necessária ã prestação dos serviços objeto do presente Contrato de

Concessão, tais como água, luz, telefone, esgoto e gás, dentre outros.

2.1 5 O mobiliário urbano deverá ser fabricados no Brasil, devendo possuir
" ' mcficemíramodenarionalizaç^

obtido por me» das seguintes fórmulas:

COT&ataW 0141291600 ~" —
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tv = [1 -(xry)]*i00 (índice em vator)

Onde:

x = CUSTO DOS COMPONENTES IMPORTADOS, indusive matéria-
prima, somando-se: a) custo total dos componentes importados (valor
CíF, aoescido tio Tespectivo imposto de importação, dos componentes

importados diretamente pelo fabricante ou pelo comprador, e
incorporados ao equipamento); b) vator dos componentes importados

por íerce*ros e adquiridos no mercado interno pelo fabricante, excluindo-
setPletCMS.

y = PREÇO DE VENDA EFETIVAMENTE PRATICADO, excetuando-se
1PI e ICMS. Nos casos em que os equipamentos não forem

comercializados pelo próprio fabricante, deve-se considerar o preço de

venda para o respectivo distribuidor ou «represa que venha a
coroefdattzã-tos.

2.1.6- A Concessionária poderá instalar até 14.700 (quatorze mU e setecentosj

novos totens ireficafcvos de parada de ônibus, sem exploração
putticHària, fi ate 7 «jQfi jtrtp mil a qiiinhnntrm) novm» arjrigpj em pontos

de parada de ônibus ou em estações de embarque e desembarque de

passageiros, independentemente de exploração publicitária, sem

prejuízo de alterações admitidas na legislação aplicável.

2.1.6.1. Os equipamentos existentes, abrigos e totens, deverão ser

substituídos na sua totalidade

2.1.7. Visando a melhoria da prestação dos serviços, objeto deste Contrato de

Concessão, a Concessionária poderá propor a Sübsíftuíçao dos totens

por abrigos, cuja instalação fica condicionada à prévia aprovação da

Sâo Pauto Obras - SPOfaras.

2 1 B. Fica garantido à Concessionária o direito de executar as atividades de

instalação dos mobiliários urbanos, conforme o piano de implantação e

cronograma apresentados em sua Proposta Comerciai.

2.1.9. Os abrigos em pontos de parada de ônibus ou em estações de

embarçue e desembarque de passageiros deverão permitir a instaiação

de cãmeras para monitoramento do entorno.

2.1.10. No painel publicitário, cujas dimensões estão fixadas no Anexo 1 -

Termo de Referência, as mensagens publicitárias divulgadas

atenderão à legislação e as normas dos órgãos tompetentes, vigentes

á data de assinatura do Contrato de Concessão.

2.1 11 A Concesstonána poderá, mediante prévia autorização do Poder

Concedente, eiptorar fontes de receitas aítemativasycomplementares,

acessórias, ou de projetos associados á Concessão, desde que a

exploração não comprometa os padrões de'qualidade e demais

pressupostos do serviço concedido, conforme prevíst&srtas normas e

procedimentos integrantes do Edital e do Contrato dé Concessão. Ás
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receitas adicionais deverão ser compartilhadas com o Poder
Concedente, observadas as regras previstas nas Cláusulas Décima
Primeira e Décima Segunda deste Contraio.

IA AZ. Não se consideram receitas alternativas, comptementares, acessórias
ou de projetos associados, as receitas decorrentes da exploração

publicitária, as quais cansíátueni a remuneração principal da

Concessionária

2.1.13. O prazo para a realização dos serviços de manutenção corretiva será

estabelecido, de comum acordo entre as partes, conforme cada

sàuação fatica evidenciada, levando-se em canstOeraçãD a natureza

do dano e o risco à segurança dos usuários do sistema de transporte

púbfcco de passageiros e, ainda, os prazos estabelecidos no Anexo 1 -

Termo de Referência e o Plano de Manutenção, apresentado peta
Concessionária, em sua Proposta Técnica.

2.1.14. A Concessionária deverá substituir o mobiliário urbano, quando os

danos existentes nos equipamentos já instalados não forem passíveis

de correção por outros meios de reparação.

2.1.15. A manutenção corretiva também compreende as atividades de

substituição, ao longo do período da Concessão, do mobiliário urbano

já instalado pela Concessionária

2.1.16. A Concessionária fica obrigada a assumir, com exclusividade, a

manutenção e conservação dos 6.500 (seis mi! e quinhentos) abrigos

em ponto de parada de ônibus e nas estações de embarque e

desembarque de passageiros, bem como, dos 12.500 (doze mi! e

quinhentos) totens «Kücatfves 4e parada de ônibus existentes, na data

da assinatura do Contrato de Concessão, até que sejam substituídos

pelos novos equipamentos, nos termos e condições da proposta

apresentada.

2.1.16.1. A Concessionária devera remover e substituir todos os

abrigos em ponto de parada de ônibus e em estações de
embarque e desembarque de passageiros, bem como os

totens indicativos de parada de ônibus existentes

2.1.16.2. A Concessionária não poderá explorar propaganda nos

abrigos em ponto de parada de ônibus, nas estações de

embarque e desembarque de passageiros e nos totens

indicativos de parada de ônibus existentes.

2.2. Esta Concessão tem por meta a adequada qualidade na prestação de serviço,

considerando como tat o serviço que satisfaça às conj#ç5es de regularidade,

continuidade, eficiência, segurança, generalidade, corjésta na sua prestação e
atualidade, a qual compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e

sua instalação. V_
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

3.1 Os serviços de manutenção e conservação dos abrigos, estações de embarque

e desembarque e totens existentes, bem como a criação, confecção, instalação
e manutenção de novos totens e novos abrigos ou em estações de embarque e

desembarque, com exclusividade na exploração publicitária, objeto deste

contrato <te concessão, serão prestados sob o regime de concessão de serviço

de utilidade pública, com o uso do bem público, regida peia Lei Federal N°
8.987/95, pela Lei Municipal N° 15.645/11 e peto Decreto Municipal N°

52.933/12. e demais legislações aplicáveis.

CLÁUSULA QUARTA- DOS PRAZOS

4.1. O prazo de início da prestação de serviços relativos à limpeza, manutenção e

conservação dos abrigas, das estações de «mbwque <e desembarque e dos

totens existentes será de, no máximo, 30 (trinta) dias, contados da data de
assinatura deste Contrato de Concessão.

42. O prazo de início da imptantação dos novos abrigos, das novas estações de

embarque e desembarque e âos novos totens será oe, no máximo, 120 [cento e

vinte) dias, contados da data de assinatura deste Contrato de Concessão.

4.3. O prazo lotai de implantação dos abrigos em pontos de parada de transporte

púbico de passageiros e em estações de embarque e desembarque e dos totens

indicativos de ponto de parada de ônibus, previstos na Proposta Técnica

apresentada pela concessionária, será de, no máximo, 72 (setenta e dois)

meses.

4A. O prazo tia oonoese&o será tíe 25 <wrte e ooco) anos, para a prestação tios

serviços decorrentes do objeto desta licitação, bem como, para a amortização

total dos investimentos, contados a partir da data de assinatura do Contrato.

4.4.1. O Contrato de Concessão poderá ser prorrogado, respeitado o limite

máximo legai, devendo a prorrogação, em todas as hipóteses, ocorrer

por ato justificado do Poder Concedente, iastreado no interesse público,

mantidas as contrapartidas oferecidas peta Concessionária, e mediante

requerimento de prorrogação elaborado por uma das Partes, com um

prazo de antecedência de, no mínima, € (seis) írieses do téimiríQ deste

Contrato.

4.4.2. A prorrogação de que trata o item 4.4.1 não tem quaiquer relação corn

eventuais extensões do prazo contratual, a titulo de reequífíbrio

do Contrato de Concessão.

4.4.3. O prazo da Concessão previsto no item 4.4 poderá ser estendido ou

reduzido, para fins de recomposição do equilíbrio^ econõmico-financeiro

do Contrato de Concessão, quando isso se mostrar mais vantajoso ao

interesse púbfico, pfeviamente justificado ^feío Poder Concedente, em

especial, quanto à continuidade e qualidade da prestação dos serviços
de utSdade pública. \
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4.4.4. A extensão do prazo de vigência do Concessão de Concessão, como

medida para a recomposição do equilíbrio econõmico-financetro do

Contrato tfe Concessão, "não será consáteratía como prorrogação, nos

termos do item 4.4.1.

4.5. A instalação dos equipamentos deverá ocorrer mensalmente, no prazo

estabelecido no cronograma apresentado na Proposta Comerciai da

Concessionária, em caráter improrrogável excetuadas as liipólehWy seguintes:

! alteração do projeto ou especificações, pete SPObrae:

ti. superveniéncia tte fato excepcional ou imppeviswet, «sfcanho á wníade

das partes, que attere as condições de execução do Contrato de

Concessão;

111. interrupção da execução do Contrato de Concessão ou diminuição do ritmo

de trabalho, por ordem e no interesse da SPObras, acompanhada da

correspondente motivação fundada no interesse púbtíco,

rv impedimento de execução do Contrato de Concessão, por fato ou ato de

terceiro -ou farça maior, reconhecido pela SPObras, em documento

contemporâneo ã sua ocorrência, a que a Concessionária não tenha dado

causa, careta ou indiretamente;

V. omissão ou atraso de providências, a cargo da SPObras, que resulte no

impedimento ou retardamento na execução do Contrato tie Concessão, a

que a Concessionária não tenha dado causa, direta ou indiretamente.

4.6. A substituição do mobiliário urbano, equipamentos e demais instalações a serem

pela Concessionária deverá atender aos aspectos de segurança,

ê

c

p

sustentabtôdade, saiubridade. bem como rapidez e eficiência na sua

consecução.

4.6.1. Os equipamentos atualmente instalados serão transferidos à
Concessionária, no ato tia assinatura deste Gontr»to-

4-6.2. A substituição e remoção dos equipamentos existentes são de inteira

responsabilidade da Concessionária.

4.7. O Poder Concedente realizará a cada 5 (cinco) anos, a partir do inicio da

Concessão, revisão dos parâmetros de atualidade das instalações do mobiliário

urbano, com a finalidade de incorporar as inovações tecnológicas supervenientes
à celebração do Contrato de Concessão, que possibilitem o melhor atendimento

aos iisüárkís, <s incremento da preservação do meio ambiente ou a redução dos

custos na execução do serviço concedido, sempre observado os termos e

condições constantes na proposta da adjudicatária.
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CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1. O valor deste Contrato de Concessão é de R$ 573.136.728,57 (quinhentos e
setenta e três milhões, cento e trinta e seis mu, setecentos e vinte e orto reais e
cmquerta e sete centavos), na data base de Janeiro de 2D12, correspondente a;

5.1.1. Valor do investimento: RS 261.6^287,00, (duzentos e sessenta e um
milhões, seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e oitenta e sete
reass^ considerando os waloJBS estornados para a rancoçtráo. confecção,

instalação, e reposição dos equipamentos, bem como o fornecimento e a
reposto dos equipamentos e a infraestrutura necessária para a
prestação do serviço.

5.1.2. Valor óa outorga ofertado peta Concessionária: R$ 17Z525.000.00 (cento
e setenta e dois nãnôes, quinhentos e vinte e cinco mil reais),
considerando o valor a ser pago no período de 25 (vinte e cinco) anos.

5.1.3. Valor 4a lemurmaçao 4a SPOteas. correspondendo a, R%
1^8.914.441,57 (cento e trinta e oito milhões, novecentos e catorze mil
quatrocentos e quarenta e um mu reais e cinqüenta e sete centavos), a
ser pago no período de 25 (vinte e cinco) anos.

CLÁUSULA SEXTA - DA RECBTA DA CONCESSIONÁRIA

c

6.1- A Concassionana wà CTreunareda fracamente petas faoett» «ufendas com o

desenvolvimento das atividades relacionadas à exploração publicitária, não
sendo devida qualquer corrtraprestaçao a ser paga peta Poder Concedente.

6.1.1. A exploração publicitária poderá ser iniciada a partir da instalação dos
novos abrigos em pontos de parada de õníbus ou em estações de

embarque e desembarque de passageiros.

6.1.2. Não será permitida a exploração publicitária rios abrigos em pontos de
parecta de ônibus ou em -estações de embarque e desembarque de

passageiros existentes, quando da data de assinatura do Contrato de
Concessão.

6.1.3. O painel publicitário deverá dispor de, no máximo, 2 (duas) faces, cada

qual com área máxima de 2,Dm* (dois metros quadrados), totalizando, no

conjunto, até 4,0m2 (quatro metros quadrados}, admitindo-se apenas 1
(um) painel publicitário por face.

6-3-4. A Concessionária devera disponibilizar 5% (cinco por cento) da ama de

publicidade que estiver ociosa, nos abrigos em pontos de parada de

ônibus ou em estações de embarque e deserfíâarque de passageiros,
destinada à divulgação de mensagens ipstitucjbnats, por ocasião de
campanhas para informações e conteúdos^de imefcBsset£úbfico e coteti
onundos dos órgãos ujrnpetentes da

"
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6.2. Os

6.3. Todws^as despesas, direto ou indiretas, para elaboração dos
projetos, execução da* obras, |^nSSS

^L!Jpçâ0' decorrBnteTdo Contrato oT&^âo^K
respon«aòiiia^o>exc*j8ívadaConcess»ríá^ concessão, sao de

CLÁUSULA SÉTIMA-DO PAGAMENTO

7.1. A Concessionária pagará ao Poder Concedente, a título de outoraa adicionai n
váor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de^Te^aieÍSS e
oito) d»as, contados da assinatura do Contrato. (^^ e

^ Poder <*"■*■*. a titulo de antecipação da
. o «tartie R$ 5.6G1.O00.O0 t lS^

«r» alè 86 (oüenla e ofto) dias,

entre o vaíor

S^° C°m° anteciPaÇÔ0 ^ <***!>« mínimaS^o^
e oáenta e oito) parcefas, mensaé e ísuais, com vencimito ^
eiroii^d0secíjndoanodQ^ vencimento no

7,4. AC««e«ÍQr^p^ai4áSfcPautoOÍ^-SP^
69,00 (sessenta e nove reais), por abrigo instalado em pontos de paraS de
ônibus ou em estações de embarque e desembarque T

2°ÍZ^t^ *" drt■ pç

8ervtÇ0S pre8tado^"-terraos

7.4.1 Para efeito do cálculo da remuneração da SPObras, o número de abrigos
instalados em pontos de parada de ônibus ou em estações de embarque e

desembarque de passageiros será aquele declarado pefa ücitante no
cronograma apresentado na fase de Hcttacao. ou a quantidade

efetivamente instalada, após a assinatura do Contrato de Concessão
prevalecendo a maior quantidade.

7.4.2. A SPObras deverá ser informada, pela Concessionária, sobre a efetiva
instalação dos equipamentos, para fins de fiscalização e cadastro.

7.5. Os pagamentos relativos à remuneração da SPObras deverão ser realizados no
15° «décimo «fuktfo* <tia, do segundo mês subsequente a tnstaíaçáo dos

^T^S^S^SS^. 9^ÊO. devidD8 confomie o <™W™ apresentado
}, a partir da instalação dos

7.5.1 Os depósitos deverão ser efetuados no Banco
Conta Corrente N° [8.108-6].
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outofga da Concessão deverão ser feefejxtos no 5»

n°

7.7. Em caso de^atraso na realização dos pagamerto menckjriados rwste Cláusula
por culpa da Concessionária, atem do principal corrigido monetariamenW
aplicar-se-á ao vator em mora juros de 0,5% (meio por cento) ao mês e multe
eo^«aieníeaí3S%íro«oíw«w^i^ld

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

8.1. <^^o^<topagamerrt03mefraoraatenaci^^
C anualmente, tendo como data base a data da assinatura do Contrato de acordo

coma variação do índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de
Pensas Econômicas da Uràfentíade de Sao Pauto (IPOPIPE), ou outro
indexador que venha a substituMo.

8.2. Na ausência da publicação do Índice relativo ao mês do reajuste, este será
calculado provisoriamente, utilizando-se o último índice publicada

, 8.3. Quando da publicação do índice relativo ao mês do reajuste a SPObras e a
Concessionária deverão calcular o reajuste definitivo e a diferença apurada em
relação ao reajuste provisório, se favorável à SPObras, sw^lhe-á paga por
ocasião do pnmwra pagamento que ttie for devido «, «e fevorfertf á
Concessjonána, será descontada do primeiro pagamento que for efetuar à
SPObras.

c

8.4. As condições pactuadas poderão ser alteradas em face da superventôncia de
normas federais ou municipais perfinentes â matéria, formaToadas por meio de
aditamento contratual.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RISCOS ASSUMIDOS PELAS PARTES

9.1. A Concessionária obriga-se a:

9.1.1. Prestar serviços adequados, na forma prevista em sua Proposta Técnica,
no Editai e seus Anexos e neste Contrato de Concessão, observadas as
disposições técnicas e legais aplicáveis a esta Concessão.

9.1.2. Realizar os sensços de 4impeza, ^anuter*ção e conservação 4t& abrigos
em ponto de parada de ônibus ou era-~«stações de embarque e
desembarque de passageiros, bem comoxtos totens inçficativos de parada
de ônibus existentes.



——— SÃO PAULO OBRAS -SPObras

9-1.3. Proceder à instalação dos novos equipamentos

9.1.3.1

5?S^
mZI^a f^lJ*"™ * Refw**te. necessárias ao
cumpnmento da legislação apücavel.

9*1"3*2 ^LJSÍS!!!99"^ ******* *»***» «oeber rtúrmsro de
KlentmcaçãoesergeorreferBnctados. TO

**■-■« as

no «em 7A

9-1.6. *f***Mnies^

c

prestação dos

^ _. • ——•—■**#•*, investimentos
como, balancetes e outras informações necessárias.

9.1.6.1. As demonstrações financeiras da Concessionária deverão ser
ap«K»ntocias, anualmente,«. fe™ de brtanço «n«í ««fitado.

9.1-7. Providenciar, junto á Concessionária de Energia Elétrica, a devida
autorização para a instalação dos equipamentos, quando for o caso.

9.1.8. Responder petes despesas fle colocação dos pontos de luz, junto a cada
equípamentoquando do inicio de sua instalação, bem como por todas as
despesas referentes ao consumo de energia elétrica necessária ao
funcionamento dos abrigos.

9.1.9. Tomar todasas providencias e arcar com as despesas atinentes á criação
confecção, instalação e manutenção dos novos equipamentos, bem como
utihzar a versão da tecnologia apresentada em sua Proposta Técnica
durante o prazo da Concessão, podendo atualiza-la com os
aperfeiçoamentos e melhorias técnicas que vierem a ser necessários para
manter o regular funcionamento do mobiliário urbano, de acordo com os
requisitos técnicos exigidos no Editai e no Contrato de Concessão.

ai.ia Manter equipe especáakzada pata a manutenção e conservação de Iodos
os eo^jamerto«,M instalados ou que vierem a ser instalados, bem como
reparar everduais danos ou defeitos ocorrentes nc^rmwmos, substituir as
peças danificadas ou defeituosas, de forma a assegurar a integridade »
funcionamento perfeito de todos os equipameriíos;:"T"
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