
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário

MEMO F/SUBPA N° 63/2018 Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2018.

Processo »3 04/551.334/2018
i
: Data da autuação 04/09/2018

À SUBPA/GAP, Folha ne 2 Visto

Solicito providenciar a abertura de processo administrativo para tratar da 

instalação de 300 novos abrigos, sem veiculação de publicidade, no âmbito dos 

Termos de Concessão n° 579 e 580/1999, celebrados com a empresa Cemusa Rio

S.A. ____ ______________ ___________________________ __ _

í / . MARIA ELISA DUTRA WERNECK
Subsecretária de Patrimônio Imobiliário

Gustavo Coelho Ribeiro 
Substituto E v e n tu a l d a  

Subswetâria de Pstnmóró ImoMiárfo 
Mar. 59/304.334-6

Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário
Rua Afonso Cavalcanti, 455 -  Anexo -  sala 7 1 1 1 Cidade Nova | Rio de janeiro | Rj | Tel.: (21) 2976-3538



04/551.334/2018 

04/09/2018 

Visto —
Ofício n° CER 061/2018

Processo nQ- 

Data da autuação 

Folha ns 3

Rio de Janeiro , 24 de agosto  de 2018.

Á
P r e f e it u r a  d a  c id a d e  d o  R io  de J a n e ir o

Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário

Term os de Concessão n° 579/99-F/SPA & 580/99-F/SPA- m obiliário  u rbano  
À  Ilma. S ra . S u b se cre tá ria  E lisa  W erneck

Ref.: Ofício SECPAR n° 518/2016
Processo administrativo 24/000.223/2016

Prezada Senhora,

Por meio do ofício SECPAR n° 518/2016 a Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro solicitou, em outubro de 2016, que a Cemusa Rio S.A. (Cemusa) 

apresentasse um estudo de viabilidade para a instalação de 300 (trezentos) 

novos abrigos, sem veiculação de publicidade, em áreas de sua concessão, 

conforme os Termos n° 579 e 580/1999-F/SPA.

Ato contínuo, a Cemusa apresentou, via ofício datado de 13 de outubro 

de 2016, um estudo detalhado que, em síntese, propunha que o aumento de 

abrigos solicitado fosse dividido entre as duas áreas sob concessão da Cemusa, 

sendo 180 abrigos na área 2 e 120 abrigos na área 3, sendo estes novos 

investimentos reequilibrados mediante a retirada de sanitários e uma extensão 

no prazo contratual das concessões, de modo a evitar qualquer impacto 

econômico ao Município.

Referida troca de correspondências entre Poder Concedente e 

Concessionária originaram o Processo administrativo 24/000.223/2016.
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Observamos, contudo, que desde os esclarecimentos prestados por essa 

Concessionária em seu ofício, com o respectivo envio dos estudos de 

viabilidade, não houve nenhuma manifestação da Prefeitura, seja em sentido 

contrário, seja no sentido de levar a cabo o processo.

Ante o exposto, gostaríamos de retomar o processo e indagar se ainda há 

interesse na instalação dos 300 abrigos adicionais, colocando-nos, desde já, à

vossa totai disposição para_ prestar esclarecimentos _adicionaist bem como.

fornecer quaisquer informações suplementares que sejam necessárias para a 

consecução do projeto em questão, em havendo interesse neste sentido.

Sendo o que nos cabia pelo momento,

i Cordialmente, Processo n? 04/551.334/2018

Data da autuação 04/09/2018

Folha n? 4 Visto ^

c e m Us a  r io  s/aCEIVÍUí
Gerente de operações
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA ESPECIAL DE CONCESSÕES 

E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Oficio SECPAR n° 518/2016 Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2016

lima. Senhora
Ana Célia Biondi Rodrigues

Processo n? 04/55 i  .334/2018

Data da autuação 04/09/2018
Diretora da CEMUSA RIO S.A.
Rua São Luiz Gonzaga n° 1055 -  São Cristovão Folhí 
Rio de Janeiro -  RJ
CEP 21.910-063 __________ _ _ _

Ref.: Instalação de 300 novos abrigos nas APs 3, 4 e 5

Prezada Senhora,

A Cidade do Rio de Janeiro passou nos últimos anos por diversas transformações, 

sobretudo na área da mobilidade urbana, com a construção de diversos corredores 

expressos para ônibus nas Zonas Norte e Oeste.

Com isso novas vias passaram a ser utilizadas para atender aos diversos 

itinerários das linhas de ônibus, que também foram modificados, objetivando otimizar os 

fluxos e permitir a integração com o novo modal implantado na Cidade, os BRTs.

Aliado a isso, a carência de abrigos em pontos de ônibus, verificada através das 

inúmeras solicitações chegadas a esta Secretaria Especial, através do canal de 

atendimento ao cidadão da Prefeitura, o sistema 1746, foi determinante para solicitar a 

essa Concessionária que avalie a viabilidade de instalação de 300 (trezentos) novos 

abrigos, sem veiculação de publicidade, em áreas de sua Concessão, conforme os 

Termos n°s 579 e 580/1999-F/SPA.

Atenciosamente,

/ /

d£ s o u za a r r a e s
de Concessões e PPPs



! Data da autuação 04/09/2018
\̂ y

Folha n5 5 Visto________

Processo ne 04/551.334/2018

A SMF,

Versam os presentes acerca de Ofício encaminhado pelo Consórcio Cemusa - 
Concessionário dos Termos de Concessão de Serviços Públicos n° 579 e 580/1999, 
cujos objetos versam sobre o mobiliário urbano das áreas de planejamento 3, 4 e 5 -  
por meio do qual, em suma, indaga se persiste o interesse do Poder Concedente na 
instalação de 300 (trezentos) abrigos de ônibus.

Esta Subsecretaria não vislumbra óbice ao prosseguimento das tratativas. 
Sugerimos, contudo, que a instalação dos equipamentos seja submetida à decisão do 
Exmo. Sr. Prefeito................ ...  ....  ; .. . ..

À superior consideração.

Em 08 de novembro de 2018.

MARIA ELISA DUTRA WERNECK
Subsecretária de Patrimônio Imobiliário



Processo n? 04/551.334/2018

Daía da autuação 04/09/2018

Folha na 6 Visto

Ao Exmo. Sr. Prefeito,

Encaminhamos os presentes autos ratificando o despacho exarado pela Subsecretaria de 

Patrimônio Imobiliário à fl. 06.

Por oportuno, merece ser trazida à baila a higidez da equação econômico-financeira dos 

Termos de Concessão de Serviços Públicos n° 579 e 580/1999. Isto porque, se porventura assistir 

razão ao Concessionário no que tange ao alegado desequilíbrio econômico-fínanceiro dos contratos 

por conta da instalação dos equipamentos, indicamos a possibilidade de o restabelecimento das 

respectivas equações seja levado a efeito mediante concessão do prazo, medida que não oneraria os 

cofies públicos com dispêndio de recursos.

A propósito, nesse mesmo sentido, a Administração Pública Municipal se debruçou sobre 

contrato similar -  Termo de Concessão de Serviços Públicos n° 578/1999, firmado com a empresa 

Adshel, tendo a d. PGM se manifestado pela possibilidade do reequilíbrio se dar mediante 

concessão de prazo.

Inclusive, naquele caso restou estabelecido que a celebração de termo aditivo 

contemplando a concessão de prazo seria precedida de recolhimento de dada quantia ao erário a 

título de antecipação de fluxo de pagamentos. Explica-se. Anualmente, os Concessionários que 

tratam de mobiliário urbano por força dos Termos n° 578, 579 e 580, todos do ano de 1999, pagam 

ao Poder Concedente montante correspondente a percentual do faturamento bruto obtido no 

exercício anterior. O que se fez, na hipótese da Adshel, foi estabelecer que seria pago, previamente 

à lavratura do aditivo, um valor que seria abatido dos repasses de percentual do faturamento bruto 

nos anos subsequentes.

Nesse contexto, encaminhamos os presentes autos para decisão quanto à instalação dos 300 

(trezentos) abrigos de ônibus bem como que se pondere sobre o estabelecimento, na hipótese de 

eventual celebração de instrumentos aditivos, do recolhimento da quantia mínima de RS



PROCURACÃO

OUTORGANTE: CEMUSA RIO S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua São Luiz Gonzaga, 1055 e 1055 A, São 
Cristóvão, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.513.062/0001-10, neste ato representada por seus 
diretores, Ana Celia Biondi Rodriguez, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de 
Identidade RG n° 11.347.033-2 - • SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 089.579.578-71, e 
Arnaud Daniel Andre Bert, francês, casado, executivo, portador da Cédula de Identidade de 
estrangeiro (RNE) n° V774586-T, expedida pela CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o 
n° 235.161.558-17, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com endereço profissional na Rua Deocleciana, 53/59, Luz, CEP 01106-030, Cidade e 
Estado de São Paulo.

OUTORGADOS: MARCELO D ALMEIDA CAVALCANTI, brasileiro, casado, gerente de 
produção, portador da Cédula de Identidade n° A12041-3 CAU-BR, inscrito no CPF/MF sob o 
n° 829.864.287-20, residente e domiciliado na Est. do Bananal, 981, BL 03 /201, Freguesia, na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22750012; e ARLINDO BASÍLIO 
DOS SANTOS FILHO, brasileiro, solteiro, analista de operações e projetos, portador da 
Cédula de Identidade n° 217884006 -  Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 132.678.737-38, 
residente e domiciliado na Rua Otranto, n° 101, Vigário Geral, na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro.

PODERES: Específicos para, em conjunto ou individualmente, representar a Outorgante junto 
aos órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, podendo, para tanto, ter vistas de 
processos administrativos, obter cópias, esclarecimentos, protocolar documentos, assinar 
pedidos, receber avisos, retirar documentos, cartas, enfim, praticar todos os atos necessários ao 
bom fiel cumprimento do presente mandato. A presente procuração é válida até 31 de 
dezembro de 2018, sendo vedado o seu substabelecimento.

São Paulo, Io de janeiro de 2018

CEMUSA RIO S.A.

Sào Paulo, SW&Dezembro de 2017 
Em test \ \ M \ )  cia verdade 
LUCAS EDUARÖO DOS SANTOS DA SILVA 
Selo(s)- 1057AA07G1581 a 1057AA0791582 Vak> 
Operador.LEDSOS
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Ofício n° CER 065/2018

Rio de Janeiro, 12 de novem bro de 2018.

A
Prefeitura  da cidade do R io de J aneiro  
Subsecretaria de Patrimônio Imobíliário

T erm os  de C o ncessão  n° 579/99-F/SPA & 5 8 0 /9 9 -F /S P A - m o biliário  urbano  
À Ilm a . S r a . S ubsecretária  Elisa  W erneck

Ref.: Ofício SECPAR n° 518/2016
Processo administrativo 24/000.223/2016 
Processo administrativo 04/551.334/2018

Senhora Subsecretária,

Tendo em vista os diversos despachos constantes do Processo 

administrativo 04/551.334/2018, a Cemusa Rio S/A ("Cemusa”) vem por meio 

desta apresentar um estudo (Anexo) demonstrando o impacto dos novos 

investimentos referentes à instalação de 300 (trezentos) novos abrigos de ônibus 

bem como à referida antecipação de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) 

a título de antecipação de fluxo de pagamentos (o “Estudo”).

Em síntese, o Estudo propõe que o aumento de abrigos solicitado seja 

divido entre as duas áreas sob concessão da Cemusa.

O Estudo considera ainda o desequilíbrio causado pela Lei n° 6.263 de 

11 de outubro de 2017, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei n° 691, 

de 24 de dezembro de 1984 -  Código Tributário Municipal, em razão de 

modificações feitas na Lei Complementar Federal n° 116, de 31 de julho de 2003, 

pela Lei Complementar Federal n° 157, de 29 de dezembro de 2016, 

estabelecendo a incidência do IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 

NATUREZA -  ISS sobre os serviços prestados pela Cemusa, e criando uma 

alíquota de 3% (três por cento) sobre seu faturamento desde janeiro de 2018.

Rua São Luiz Gonzaga, 1055 A -  São Cristóvão -  Rio de Janeiro -  RJ -  Brasil -  CEP 20.910-060
Tel.: 55(21)3295-2260
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Por fim, o estudo considera também o efeito de desequilíbrio gerado pela r;
■ I

não aplicação de correção monetária incidente sobre as parcelas de reembolso 

do adiantamento dos R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) a serem pagos 

a título de antecipação de fluxo de pagamentos.

De modo a evitar qualquer impacto econômico ao Município, e como já 

evocado e sugerido nos despachos constantes do Processo administrativo 

04/551.334/2018, o Estudo propõe que o equilíbrio da equação econômico- 

financeira dos Termos de Concessão seja restabelecido mediante a prorrogação 

do prazo de vigência dos referidos Termos.__________________ _________

A fim de sopesar a duração do prazo de prorrogação, o Estudo sugere a 

retirada dos sanitários públicos, de modo a elidir os custos exorbitantes ligados 

à manutenção deste equipamento, que têm-se mostrado cada vez mais 

discrepantes com qualquer critério de razoabilidade em decorrência do alto 

índice de vandalismo, furtos e depredações que sofrem tais mobiliários, 

implicando total inviabilidade de sua operação tanto para a Concessionária, para

o Município, quanto para o próprio Munícipe que acaba sendo o último 

prejudicado.

Ante o exposto, a Cemusa solicita que esta d. Subsecretaria avalie o 

Estudo ora apresentado e propõe que o Município encaminhe proposta de aditivo 

contratual para que seja previamente analisada por esta Concessionária.

Sendo o que nos cabia pelo momento,

M a r , , x\
G e re n te  de operaçõe 
CEMUSÁ RIO S/A

DE OPERAÇÕES

Rua São Luiz Gonzaga, 1055 A -  São Cristóvão -  Rio de Janeiro -  RJ -  Brasil -  CEP 20.910-060
Tel.: 55(21)3295-2250
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Grátis «fei**

Condições das negociações

Soluções propostas para restaurar o 
desequilíbrio ecohômico e financeiro dos 

còntratos:
1) Redução dos custos com a retirada de 52 

sanitários nas áíeas 2 e 3 dos contratos.
2) Extensão do prazo das concessões de 7 

anos de modo ja restabelecer o equilíbrio.

Origem do desequilíbrio econômico e 
financeiro dos contratos:

1) Instalação, manutenção e reposição de 
300 abrigos não publicitários 
repartidos entre as duas áreas dos 
contratos (Area 2 e 3).

2) ISS aplicável a contar de 2018
3) Não aplicação de correção monetária 

no reembolso do adiantamento de 15 
MBRL de outorga

Lembrete da composição dos 2 contratos (Área 2 e 3):
- Revenue Share de 31,3%
- Proposta para a instalação de 300 abrigos não publicitários i
- Retirada de 52 sanitários



contratos:
1) 300 Abrigos

Origem do desequilíbrio econômico é financeiro dos
j

Abrigos sem publicidade

Novos Meímlos

(3.900)

(120)

Preço do abrigo: 11.000 BRL a unidade 
Custo de instalação: 2000 BRL a unidade 
Total Abrigos : 3,9 MBRL 
Compra de novos veículos para atender o novo quantitativo de abrigos: 120 KBRL no 
total I



dos contratos:
1) 300 Abrigos ;

I

Custo de manutenção e reposição dos 300 abrigos:
- Custo de manutenção (Opex) dos 300 abrigos: 1.920 BRL/abrigo seja 576 KBRL/ano 

para 300 abrigos
- 5% do montante do Capex para os custos de reposição anual dos 300 abridos : 195

KBRL/ano !

Origem do desequilíbrio econômico e financeiro

K  BRL 2019

O pex Additional abrigos 

Peças de Reposição

(576)

(195)



dos contratos: j
2) ISS aplicável 2018/2019

Origem do desequilíbrio econômico e financeiro

K  BRL
Anos
Meses

Gross Advertising Revenue
Pis Cofins @ 9,25%

Í Í  352 39.896 i
(3.548) (3.690)

ISS (1.151) M
BV

Net Advertising Revenue (net of Pis 
Cofins)

'3 366'i '3 501' 

30.296 31.508

- Cemusa vai pagar um total de 2,3 MBRL de ISS não previsto no contrato em 2018 e
2019



dos contratos:
3) Não aplicação de correção monetária no reembolso do adiantamento de 15 
MBRL de outorga

Origem do desequilíbrio econômico e financeiro

Year 2021
Year 2022
Year 2023

Reembolso Adiantamento de 
15 MBRL

5.000 
5 000
5.000

Reembolso 
Adiantamento de 15 
MBRL com inflação 

de 4% /  ano

Total inflação MBRL

,624

849
083

557

- Cemusa vai perder um total de 2,5 MBRL no reembolso do adiantamento



dos contratos:
1) Instalação, manutenção e reposição de 300 abrigos não publicitários repartidos 

entre as duas áreas dos contratos (Área 2 e 3).
- 300 abrigos : 3,9 MBRL
- Veículos : 120 KBRL
- Opex adicional 2019 : 576 KBRL
- Peças de reposição 2019 : 195 KBRL _
TOTAL : 4,8 MBRL ^

Origem do desequilíbrio econômico e financeiro

2) ISS aplicável a contar de 2018 
TOTAL : 2,3 MBRL

3) Não aplicação de correção monetária no reembolso do adiantamento de 15 
MBRL de outorga 

TOTAL: 2,5 MBRL

No total, o valor total do desequilíbrio chega a 9,6 MBRL



financeiro dos contratos:

1) Retirada de 52 sanitários:

Propostas para restaurar o equilíbrio éconômico e
|

Custo de retirada dos 52 sanitários: 288 KBRL no total (ou seja, 5.550 BRL a unidade) 
Redistribuição (positivo) dos custos de manutenção: 120 KBRL/ano sobre o prazo da
extensão

KB RL

WithDraw Toilets

2018 2019 2020 20212022 2023 2024 2025 2026

(2S8)

Total

Recuperation OPEX Toilets 120 125 130 135 140 146 152 158 1.106

2 ) Extensão de 7 anos



1. Pay Back:

Abaixo a demonstração do NOPAT acumulado de 7 anos de 9,6 MBRL.

NOPAT KBRL 2020 2021 2SHE23 2024 2025 2026 Total
1.203 1.266 1.331 1.399 1.453 1.526 1.411 9.590
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Conclusão
A cidade ganharia 300 abrigos com instalação, nas áreas onde a Cidade mais 
necessita:

A cidade teria todos os abrigos mantidos e conservados no mesmo nível dos abrigos 
das áreas nobres da cidade para o final do contrato atuai + o período de extensão

Durante todo o período de extensão dos contratos, a cidade continuaria a receber a 
outorga, sabidamente com patamares extremamente elevados còmparados aos 
valores de mercado !

Não aumentaria a quantidade de área publicitária, preservando assim a paisagem 
urbana do Rio de Janeiro que vem passando por uma transformação e organização



Processo
04 / 551 . 334/2018
Data da autuação FlS. j
04/09/2018 s U
Rubrica

M i  s

Considerando o despacho de fl. 05 exarado pela Subsecretaria de Patrimônio 

Imobiliário;

Considerando o despacho da Secretaria Municipal de Fazenda à fl. 06;

Considerando a demanda para instalação de 300 (trezentos) abrigos nas áreas de 

planejamento 3, 4  e 5;-----  -------------------  -----  ------------- --------— ....— .......... ......... ..—

Considerando a proposta apresentada às fls. 07/20 pela Concessionária dos 

Termos de Concessão nQ 579 e 580/1999;

Considerando o disposto no Decreto nQ 36.665, de 01 de janeiro de 2013;

À F/SUBPA,

Para fins de elaboração de minutas de termos aditivos aos Contratos nQ 579/1999 

e 580/1999 que, mediante concessão de prazo, prevejam o restabelecimento da equação 

econômico-financeira;

Após, à d. PGM,

Solicitando manifestação quanto à hipótese de reequiiíbrio, bem como sobre 

ambas as minutas de termo aditivo;

Em seguida, à CGM,

Solicitando análise e pronunciamento.



LIVRO N°________SÉRJE “ B”
FLS.______________________
RUBRICA__________________

TERMO N°_____/2018-F/SUBPA
2o TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONCESSÃO DE 
SERVIÇO PÚBLICO N.° 579/99-F/SPA, ASSINADO EM 
13/12/1999, LAVRADO ENTRE: 1) MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO E 2) CEMUSA RIO S/A.

A o s ___(_________________) dias do mês d e _________________de 2018, na
Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário, situada na Rua Afonso Cavalcanti, 455, Anexo I - 
7° andar -  ala “B”, presentes: 1) MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, doravante designado 
simplesmente MUNICÍPIO, representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Marcelo Bezerra Crivella, 
brasileiro, natural da cidade do Rio de Janeiro, engenheiro civil, casado, portador da 
identidade n° 290003003 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 463.923.197-00, residente 
e domiciliado legalmente na Rua São Clemente, n° 360, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ e 
CEMUSA RIO S/A., com sede nesta cidade na Rua São Luiz Gonzaga, 1055, São 
Cristóvão, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 05.513.062/0001-10, representada 
por seu Diretor Geral Sr. Juan Carlos Orge Alberte, espanhol, casado, economista, 
portador da carteira de identidade de Estrangeiro n.° V316477-E, do passaporte n.°
11..908.864-0, e inscrito no CPF/MF sob o n.° 057.341.577-32, residente e domiciliado 
nesta cidade na Av. Sernambetiba n.° 2.930, Bloco III, apt° 1.502 -  Barra da Tijuca, e seu 
Diretor Sr. Mikei Ubira Recalde, espanhol, casado, identidade de estrangeiro n.° V342606- 
V, visto permanente, inscrito no CPF sob n.° 057.556.487-35, com fulcro no art. 9.° de seu 
Estatuto Social sob o n.° NIRE 33.3.0027104-0, neste ato, representados por seu Diretor 
Sr. William Chrispim de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o n.° 
309.970.466/00 e carteira de identidade CREA n.° 55.777/D, doravante designada 
simplesmente CONCESSIONÁRIA, conforme decidido no processo administrativo n° 
24/000.176/2016, é assinado perante as testemunhas abaixo mencionadas, o presente 2o 
TERMO ADITIVO, com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo é aditivo ao Termo n° 579/99-F/SPA -  Termo 
de Concessão de Serviço Público assinado com o Consórcio Cemusa em 13.12.1999, às 
fls. 239 a 247 do Livro n° 70, Série "B", da Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário; e ao 
Termo Aditivo n° 31/2005-F/SPA, assinado em 28.06.2005 às fls. 224 e 227 do Livro n° 85, 
Série "B", da Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário, e tem por objeto promover o 
reequilíbrio econômico-financeiro da Concessão, conforme Anexo I, que passa a fazer 
parte integrante do presente termo. Desta forma, as partes concordam em acrescentar os 
Parágrafos Terceiro e Quarto à CLÁUSULA PRIMEIRA, modificar a CLÁUSULA 
SEGUNDA e acrescentar os Parágrafos Nono, Décimo, Décimo Primeiro, Décimo 
Segundo, Décimo Terceiro, Décimo Quarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto e Décimo 
Sétimo à CLÁUSULA QUARTA do citado Termo N° 579/99-F/SPA e seu Aditivo, que 
passam a ter as seguintes redações:

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO LIVRO N°________SÉRIE “ B”
I | |  SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FLS.______________________

SUBSECRETARIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO RUBRICA ______________

“CLÁUSULA PRIMEIRA: (DO OBJETO)

(...)

PARÁGRAFO TERCEIRO: Independente dos itens do mobiliário urbano 
previstos no Parágrafo Segundo, a CONCESSIONÁRIA irá fornecer, instalar, 
manter e conservar 180 (cento e oitenta) novos abrigos sem veiculação de 
publicidade. A instalação dos mesmos será feita a partir de 2019) de acordo
com as solicitações do MUNICÍPIO, obedecida a área de atuação..da
CONCESSIONÁRIA

PARÁGRAFO QUARTO: A Concessionária providenciará a retirada dos | 
sanitários públicos instalados na área 2. ■ 1

CLÁUSULA SEGUNDA: (DO PRAZO) -  O prazo da Concessão de Serviço 
Público, inicialmente firmado em 20 (vinte) anos, é prorrogado por 7 (sete) 
anos, ficando o término estabelecido para 12/12/2026.

(...)

CLÁUSULA QUARTA: (DO PAGAMENTO)

(...)

PARÁGRAFO NONO -  A CONCESSIONÁRIA antecipará ao MUNICÍPIO, a 
título de receita publicitária relativa ao período de 13/12/2020 a 12/12/2023, a 
quantia de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), correspondente a 
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) por ano, sendo o citado valor pago
através da guia DARM n° __________, emitida pela Subsecretaria de
Patrimônio Imobiliário.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A antecipação de receita prevista no parágrafo nono 
desta Cláusula não eximirá a CONCESSIONÁRIA do cumprimento de suas 
obrigações contratuais anuais, de forma que a cada ano, caso o valor devido 
com base no disposto no caput da Cláusula Quarta do Termo de Concessão de 
Serviço Público n° 579/99-F/SPA com a redação que lhe foi dada pelo Termo 
Aditivo de Rerratificação do Termo n° 579/99-F/SPA assinado em 28/06/2005, 
seja superiora R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), a CONCESSIONÁRIA



LIVRO N°________ SÉRIE “ B”
FLS.______________________
RUBRICA__________________

deverá efetuar o pagamento da diferença a maior ao MUNICÍPIO, observado o 
disposto nos parágrafos décimo primeiro a décimo quarto desta Cláusula.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O pagamento de que trata o parágrafo 
décimo desta Cláusula deverá ser efetuado até o dia 10 (dez) dos meses de 
março dos anos de 2021, 2022 e 2023 e, se for o caso, no prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias úteis, a contar da data do vencimento do prazo 
contratual, através de guia DARM a ser expedida pela Subsecretaria de 
Patrimônio Imobiliário.... .....- ......  ..—  — --------------------------- -----.— ---------

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Para fins de cálculo dos valores 
eventualmente devidos ao MUNICÍPIO adotar-se-á o procedimento 
estabelecido nos parágrafos quarto e quinto da Cláusula Quarta do Termo de 
Concessão de Serviço Público n° 579/99-F/SPA com a redação que lhe foi 
dada pelo Termo Aditivo de Rerratificação do Termo n° 579/99-F/SPA assinado 
em 28/06/2005 no que diz respeito aos pagamentos a serem efetuados nos 
meses de março dos anos de 2021, 2022 e 2023.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: No que se refere ao pagamento devido 
ao término do prazo contratual, será realizada auditoria especial para fins de 
cálculo dos valores devidos até o dia 12/12/2026. Para fins de contratação da 
citada auditoria, será observado o procedimento previsto no parágrafo quarto 
da Cláusula Quarta do Termo de Concessão de Serviço Público n° 579/99- 
F/SPA com a redação que lhe foi dada pelo Termo Aditivo de Rerratificação do 
Termo n° 579/99-F/SPA assinado em 28/06/2005, devendo o respectivo 
relatório conclusivo ser entregue até o dia 15/01/2027.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Em caso de atraso na entrega dos 
relatórios conclusivos de auditoria, de atraso de emissão da guia DARM e de 
atraso no recolhimento da citada guia, proceder-se-á na forma prevista nos 
parágrafos quinto, sexto e oitavo da Cláusula Quarta do Termo de Concessão 
de Serviço Público n° 579/99-F/SPA com a redação que lhe foi dada pelo 
Termo Aditivo de Rerratificação do Termo n° 579/99-F/SPA assinado em 
28/06/2005.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: O disposto no parágrafo sétimo da Cláusula 
Quarta do Termo de Concessão de Sen/iço Público n° 579/99-F/SPA com a 
redação que lhe foi dada pelo Termo Aditivo de Rerratificação do Termo n° 
579/99-F/SPA assinado em 28/06/2005 não será aplicável à antecipação 
prevista no parágrafo nono da Cláusula Quatia do Termo de Concessão de
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Sen/iço Público n° 579/99-F/SPA com a redação que lhe foi dada pelo presente 
instrumento, de forma que somente haverá pagamento adicional ao Município 
quando for apurada diferença a seu favor, renunciando a CONCESSIONÁRIA 
neste ato ao recebimento de eventual diferença apurada em seu favor ”

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: As partes aquiescem que o equilíbrio 
econômico-financeiro do presente aditivo e das condições de extensão 
definidas neste instrumento foram definidos com base nos tributos e encargos

.. legais atualmente incidentes sobre o serviço objeto deste aditivo, notadamente... __..
o valor e periodicidade anual da Taxa de Autorização de Publicidade ~ TAP 
estabelecidos pelos arts. 125 e 129 do Código Tributário Municipal, com a 
interpretação dada pelo Decreto n° 41.864/16 (vigente nos termos do Decreto 
n° 44.185/17) e conforme rédação vigente na data da assinatura deste aditivo, 
de modo que qualquer agravação em tais bases consistirá em fator de possível 
desequilíbrio econômico-financeiro, a ser objeto de análise e eventual revisão 
contratual, constatado o desequilíbrio.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO: A eventual majoração de tributos e/ou \ 
encargos legais, notadamente aumento de valores da tabela constante do j 
caput do art. 129 do Código Tributário Municipal (excetuando-se a atualização \ 
anual dos valores da UNIF a qual se manterá a cargo da CONCESSIONÁRIA) '/ 
ou alteração de periodicidade anual da Taxa de Autorização de Publicidade -  I 
TAP, incluindo, mas não se limitando, a eventual possiblidade de incidência da 
TAP a cada alteração de mensagens consistirá em fator de possível 
desequilíbrio econômico-financeiro, a ser objeto de análise e eventual revisão 
contratual, constatado o desequilíbrio. S

CLÁUSULA SEGUNDA: {DO CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO)

O gerenciamento integral do presente Termo fica a cargo da Secretaria Municipal de 
Fazenda, que nos limites de suas atribuições legais, ficará encarregada de adotar todas as 
providências necessárias ao cumprimento do objeto deste ajuste, controlar e fiscalizar a 
sua fiel execução, especialmente no que se refere ao cumprimento do disposto no 
parágrafo Terceiro da Cláusula Primeira do Termo de Concessão de Serviço Público n° 
579/99 com a redação que lhe foi dada pelo presente instrumento, que deverá ser efetivado 
com observância do disposto no cronograma estabelecido no Anexo II.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO LIVRO N°________SÉRIE “ B”
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FLS.______________________
SUBSECRETARIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO RUBRICA__________________
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SÉRIE "B

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Constitui prerrogativa do MUNICÍPIO, através da Secretaria 
Municipal de Fazenda, exercer, a qualquer tempo, o controle e a fiscalização da execução 
do presente instrumento.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONCESSIONÁRIA franqueará livre acesso aos servidores 
do sistema de controle interno e externo, ou outra autoridade delegada, devidamente 
identificada, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos praticados, relacionados 
direta ou indiretamente ao presente instrumento, quando em missão de fiscalização ou 
auditoria.

CLÁUSULA TERCEIRA: (DA PRESTAÇÃO DE CONTAS)

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar relatórios de prestação de contas 
(semestralmente) com o fim de comprovar o cumprimento das obrigações assumidas pela 
mesma no presente instrumento, tal como consta do parágrafo Terceiro da Cláusula 
Primeira do Termo de Concessão de Serviço Público n° 580/99 com a redação que lhe foi 
dada por este aditivo e do seu Anexo II.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os Relatórios mencionados no caput desta Cláusula deverão 
conter os seguintes documentos/informações, servindo para, em caso de inadimplemento, 
adoção das medidas cabíveis:

(i) resumo do que foi executado no período;

(ii) relação dos pagamentos efetuados com cópia fiel dos respectivos comprovantes, 
devendo ser observada a legislação federal, estadual e municipal pertinente, em especial a 
trabalhista, previdenciária e tributária.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Sem prejuízo da imposição das demais penalidades cabíveis, o 
descumprimento do cronograma constante do Anexo II poderá resultar na revisão do 
equilíbrio econômico-financeiro do presente ajuste, com a redução do prazo contratual ou, 
caso o prazo contratual já tenha se encerrado, no pagamento de indenização ao 
MUNICÍPIO.

CLÁUSULA QUARTA: (DA RATIFICAÇÃO) - Ficam ratificadas as demais cláusulas 
constantes dos Termos noS 579/99-F/SPA e 31/2005-F/SPA, que não colidirem com o 
disposto no presente Termo.

CLÁUSULA QUINTA: (DA IRRETRATABILIDADE) - O presente Termo é firmado em 
caráter irrevogável e irretratável, obrigando os sucessores da CONCESSIONÁRIA.



0 4  í í i  O i /O 0! í Y
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' B

CLÁUSULA SEXTA: {DA DOCUMENTAÇÃO) - A CONCESSIONÁRIA apresentou, neste ( i  
ato, os documentos legais comprobatórios do atendimento das condições jurídico-pessoais  ̂
indispensáveis à lavratura do TERMO.

CLÁUSULA SÉTIMA: {DAS DISPOSIÇÕES GERAIS) - As obrigações ora assumidas 
reger-se-ão pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do 
MUNICÍPIO. A eficácia deste termo fica condicionada à sua publicação, em extrato, no 
Diário Oficial, no prazo de 20 (vinte) dias contados da assinatura. As despesas decorrentes

_da_publicação correrão^única e^exclusivamente^às expensas da CONCESSIONÁRIA-O ......
MUNICÍPIO remeterá informação, nos termos da Deliberação 183 de 12 de setembro de 
2011, ao Tribunal de Contas, não se responsabilizando, porém, por atos ou fatos 
decorrentes do exercício dos controles externo e interno.

Pelas partes foi dito que aceitam o presente instrumento, tal como se acha redigido, 
o qual é assinado em 5 (cinco) vias para um só efeito, na presença das testemunhas.

E para constar, foi o presente lavrado às fls.____a ____ do Livro n°____ , Série "B"
da Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário por mim, Raphae! Ramires Lucena, matrícula 
11/246.127-5.

Rio de Janeiro,___de______________ de 2018.

MUNICÍPIO
Prefeito

CONCESSIONÁRIA

CONCESSIONARIA

TESTEMUNHAS:

1) 2)
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ANEXO I
Resumo
Reequilíbrío Econômico Financeiro do Contrato de Concessão de Mobiliário Urbano da Cemusa
R$ m ilh a re s__________________________________________________________________________________________________________________________________

Itens Va for Descrição

(A) Potencial de Investimento (2.880) Investimento em 180 Abrigos, valor de R$ 13 m lcada, mais 540 m í de 
custos do ano de 2019.

ISS nao previsto no momento da Concessão (1.380) ISS à afauota de 3%  incidente sobre a receita de 2018 e 20 Í9 .

(C ) Atualização monetária sobre antecipações (1.500) Cálculo da atuafcaçao monetária sobre os vatores antecpados de R$ 9 
mlíiões em 2018.

Total da Recomposição FJnanceíra do C on tra t (5 .7 6 0 )
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ANEXO II
Suporte - Opções de Investimento
R$ milhares

Abrigos
•  Instalação mediante solicitação da Prefeitura, com prazo de 45 dias; e

•  Solicitação de instalação ao longo da vigência do Termo de Concessão.
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO LIVRO N°________SÉRIE "B” L ' l V
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TERMO N°_____/2018-F/SUBPA
2o TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONCESSÃO DE 
SERVIÇO PÚBLICO N.° 580/99-F/SPA, ASSINADO EM 
13/12/1999, LAVRADO ENTRE: 1) MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO E 2) CEMUSA RIO S/A.

A o s ___(_________________) dias do mês d e _________________de 2018, na
Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário, situada na Rua Afonso Cavalcanti, 455, Anexo I -

....7o andar -  ala “B”, presentes: 1) MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, doravante designado
simplesmente MUNICÍPIO, representado pelo Exmo, Sr. Prefeito Marcelo Bezerra Crivella, 
brasileiro, natural da cidade do Rio de Janeiro, engenheiro civil, casado, portador da 

) identidade n° 290003003 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 463.923.197-00, residente 
e domiciliado legalmente na Rua São Clemente, n° 360, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ e 
CEMUSA RIO S/A., com sede nesta cidade na Rua São Luiz Gonzaga, 1055, São 
Cristóvão, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 05.513.062/0001-10, representada 
por seu Diretor Geral Sr. Juan Carlos Orge Alberte, espanhol, casado, economista, 
portador da carteira de identidade de Estrangeiro n.° V316477-E, do passaporte n.°
11..908.864-0, e inscrito no CPF/MF sob o n.° 057.341.577-32, residente e domiciliado 
nesta cidade na Av. Sernambetiba n.° 2.930, Bloco III, apt° 1.502 -  Barra da Tijuca, e seu 
Diretor Sr. Mikel Ubira Recalde, espanhol, casado, identidade de estrangeiro n.° V342606- 
V, visto permanente, inscrito no CPF sob n.° 057.556.487-35, com fulcro no art. 9.° de seu 
Estatuto Social sob o n.° NIRE 33.3.0027104-0, neste ato, representados por seu Diretor 
Sr. William Chrispim de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o n.° 
309.970.466/00 e carteira de identidade CREA n.° 55.777/D, doravante designada 

. simplesmente CONCESSIONÁRIA, conforme decidido no processo administrativo n° 
24/000.176/2016, é assinado perante as testemunhas abaixo mencionadas, o presente 2o 
TERMO ADITIVO, com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo é aditivo ao Termo n° 580/99-F/SPA -  Termo 
de Concessão de Serviço Público assinado com o Consórcio Cemusa em 13.12.1999, às 
fls. 248 a 256 do Livro n° 70, Série "B", da Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário; e ao 
Termo Aditivo n° 32/2005-F/SPA, assinado em 28.06.2005 às fls. 228 e 231 do Livro n° 85, 
Série "B", da Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário, e tem por objeto promover o 
reequilíbrio econômico-financeiro da Concessão, conforme Anexo I, que passa a fazer 
parte integrante do presente termo. Desta forma, as partes concordam em acrescentar os 
Parágrafos Terceiro e Quarto à CLÁUSULA PRIMEIRA, modificar a CLÁUSULA 
SEGUNDA e acrescentar os Parágrafos Nono, Décimo, Décimo Primeiro, Décimo 
Segundo, Décimo Terceiro, Décimo Quarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto e Décimo 
Sétimo à CLÁUSULA QUARTA do citado Termo N° 580/99-F/SPA e seu Aditivo, que 
passam a ter as seguintes redações:
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CLAUSULA PRIMEIRA: (DO OBJETO)

(...)

PARÁGRAFO TERCEIRO: Independente dos itens do mobiliário urbano 
previstos no Parágrafo Segundo, a CONCESSIONÁRIA irá fornecer, instalar, 
manter e conservar 120 (cento e vinte) novos abrigos sem veiculação de 
publicidade. A instalação dos mesmos será feita a partir de 2019, de acordo 
com as solicitações do MUNICÍPIO, obedecida a área de atuação da 
CONCESSIONÁRIA.

PARÁGRAFO QUARTO: A Concessionária providenciará a retirada dos 
sanitários públicos instalados na área 3.

CLÁUSULA SEGUNDA: (DO PRAZO) -  O prazo da Concessão de Serviço 
Público, inicialmente firmado em 20 (vinte) anos, é prorrogado por 7 (sete) 
anos, ficando o término estabelecido para 12/12/2026.

(...)

CLÁUSULA QUARTA: (DO PAGAMENTO)

(~)

PARÁGRAFO NONO -  A CONCESSIONÁRIA antecipará ao MUNICÍPIO, a 
título de receita publicitária relativa ao período de 13/12/2020 a 12/12/2023, a 
quantia de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), correspondente a R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais) por ano, sendo o citado valor pago através
da guia DARM n ° __________, emitida pela Subsecretaria de Patrimônio
Imobiliário.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A antecipação de receita prevista no parágrafo nono 
desta Cláusula não eximirá a CONCESSIONÁRIA do cumprimento de suas 
obrigações contratuais anuais, de forma que a cada ano, caso o valor devido 
com base no disposto no caput da Cláusula Quarta do Termo de Concessão de 
Serviço Público n° 580/99-F/SPA com a redação que lhe foi dada pelo Termo 
Aditivo de Rerratificação do Termo n° 580/99-F/SPA assinado em 28/06/2005, 
seja superiora R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a CONCESSIONÁRIA





deverá efetuar o pagamento da diferença a maior ao MUNICÍPIO, observado o 
disposto nos parágrafos décimo primeiro a décimo quarto desta Cláusula.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O pagamento de que trata o parágrafo 
décimo desta Cláusula deverá ser efetuado até o dia 10 (dez) dos meses de 
março dos anos de 2021, 2022 e 2023 e, se for o caso, no prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias úteis, a contar da data do vencimento do prazo 
contratual, através de guia DARM a ser expedida pela Subsecretaria de 
Patrimônio Imobiliário.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Para fins de cálculo dos valores 
eventualmente devidos ao MUNICÍPIO adotar-se-á o procedimento 
estabelecido nos parágrafos quarto e quinto da Cláusula Quarta do Termo de 
Concessão de Serviço Público n° 580/99-F/SPA com a redação que lhe foi 
dada pelo Termo Aditivo de Rerratificação do Termo n° 580/99-F/SPA assinado 
em 28/06/2005 no que diz respeito aos pagamentos a serem efetuados nos 
meses de março dos anos de 2021, 2022 e 2023.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: No que se refere ao pagamento devido 
ao término do prazo contratual, será realizada auditoria especial para fins de 
cálculo dos valores devidos até o dia 12/12/2026. Para fins de contratação da 
citada auditoria, será observado o procedimento previsto no parágrafo quarto 
da Cláusula Quarta do Termo de Concessão de Serviço Público n° 580/99- 
F/SPA com a redação que lhe foi dada pelo Termo Aditivo de Rerratificação do 
Termo n° 580/99-F/SPA assinado em 28/06/2005, devendo o respectivo 
relatório conclusivo ser entregue até o dia 15/01/2027.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Em caso de atraso na entrega dos 
relatórios conclusivos de auditoria, de atraso de emissão da guia DARM e de 
atraso no recolhimento da citada guia, proceder-se-á na forma prevista nos 
parágrafos quinto, sexto e oitavo da Cláusula Quarta do Termo de Concessão 
de Serviço Público n° 580/99-F/SPA com a redação que lhe foi dada pelo 
Termo Aditivo de Rerratificação do Termo n° 580/99-F/SPA assinado em 
28/06/2005.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: O disposto no parágrafo sétimo da Cláusula 
Quarta do Termo de Concessão de Serviço Público n° 580/99-F/SPA com a 
redação que lhe foi dada pelo Termo Aditivo de Rerratificação do Termo n° 
580/99-F/SPA assinado em 28/06/2005 não será aplicável á antecipação 
prevista no parágrafo nono da Cláusula Quarta do Termo de Concessão de
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Serviço Público n° 580/99-F/SPA com a redação que lhe foi dada pelo presente 
instrumento, de forma que somente haverá pagamento adicional ao Município 
quando for apurada diferença a seu favor, renunciando a CONCESSIONÁRIA 
neste ato ao recebimento de eventual diferença apurada em seu favor. ”

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: As partes aquiescem que o equilíbrio 
econômico-financeiro do presente aditivo e das condições de extensão 
definidas neste instrumento foram definidos com base nos tributos e encargos 
legais atualmente incidentes sobre o serviço objeto deste aditivo, notadamente 
o valor e periodicidade anual da Taxa de Autorização de Publicidade -  TAP 
estabelecidos pelos arts. 125 e 129 do Código Tributário Municipal, com a 
interpretação dada pelo Decreto n° 41.864/16 (vigente nos termos do Decreto 
n° 44.185/17) e conforme redação vigente na data da assinatura deste aditivo, 
de modo que qualquer agravação em tais bases consistirá em fator de possível 
desequilíbrio econômico-financeiro, a ser objeto de análise e eventual revisão 
contratual, constatado o desequilíbrio.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO: A eventual majoração de tributos e/ou 
encargos legais, notadamente aumento de valores da tabela constante do 
caput do art. 129 do Código Tributário Municipal (excetuando-se a atualização 
anual dos valores da UNIF a qual se manterá a cargo da CONCESSIONÁRIA) 
ou alteração de periodicidade anual da Taxa de Autorização de Publicidade -  
TAP, incluindo, mas não se limitando, a eventual possiblidade de incidência da 
TAP a cada alteração de mensagens consistirá em fator de possível 
desequilíbrio econômico-financeiro, a ser objeto de análise e eventual revisão 
contratual, constatado o desequilíbrio.

CLÁUSULA SEGUNDA: (DO CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO)

O gerenciamento integral do presente Termo fica a cargo da Secretaria Municipal de 
Fazenda, que nos limites de suas atribuições legais, ficará encarregada de adotar todas as 
providências necessárias ao cumprimento do objeto deste ajuste, controlar e fiscalizar a 
sua fiel execução, especialmente no que se refere ao cumprimento do disposto no 
parágrafo Terceiro da Cláusula Primeira do Termo de Concessão de Serviço Público n° 
580/99 com a redação que lhe foi dada pelo presente instrumento, que deverá ser efetivado 
com observância do disposto no cronograma estabelecido no Anexo II.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Constitui prerrogativa do MUNICÍPIO, através da Secretaria 
Municipal de Fazenda, exercer, a qualquer tempo, o controle e a fiscalização da execução 
do presente instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONCESSIONÁRIA franqueará livre acesso aos servidores 
do sistema de controle interno e externo, ou outra autoridade delegada, devidamente 
identificada, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos praticados, relacionados 
direta ou indiretamente ao presente instrumento, quando em missão de fiscalização ou 
auditoria.

CLÁUSULA TERCEIRA: (DA PRESTAÇÃO DE CONTAS)

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar relatórios de prestação de contas 
(semestralmente) com o fim de comprovar o cumprimento das obrigações assumidas pela 
mesma no presente instrumento, tal como consta do parágrafo Terceiro da Cláusula 
Primeira do Termo de Concessão de Serviço Público n° 580/99 com a redação que lhe foi 
dada por este aditivo e do seu Anexo II.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os Relatórios mencionados no caput desta Cláusula deverão 
conter os seguintes documentos/informações, servindo para, em caso de inadimplemento, 
adoção das medidas cabíveis:

(i) resumo do que foi executado no período;

(ii) relação dos pagamentos efetuados com cópia fiel dos respectivos comprovantes, 
devendo ser observada a legislação federal, estadual e municipal pertinente, em especial a 
trabalhista, previdenciária e tributária.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Sem prejuízo da imposição das demais penalidades cabíveis, o 
descumprimento do cronograma constante do Anexo II poderá resultar na revisão do 
equilíbrio econômico-financeiro do presente ajuste, com a redução do prazo contratual ou, 
caso o prazo contratual já tenha se encerrado, no pagamento de indenização ao 
MUNICÍPIO.

CLÁUSULA QUARTA: (DA RATIFICAÇÃO) - Ficam ratificadas as demais cláusulas 
constantes dos Termos noS 580/99-F/SPA e 32/2005-F/SPA, que não colidirem com o 
disposto no presente Termo.

CLÁUSULA QUINTA: (DA IRRETRATABILIDADE) - O presente Termo é firmado em 
caráter irrevogável e irretratável, obrigando os sucessores da CONCESSIONÁRIA.
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CLÁUSULA SEXTA: (DA DOCUMENTAÇÃO) - A CONCESSIONÁRIA apresentou, neste 
ato, os documentos iegais comprobatórios do atendimento das condições jurídico-pessoais 
indispensáveis à lavratura do TERMO.

CLÁUSULA SÉTIMA: (DAS DISPOSIÇÕES GERAIS) - As obrigações ora assumidas 
reger-se-ão pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do 
MUNICÍPIO. A eficácia deste termo fica condicionada á sua publicação, em extrato, no 
Diário Oficial, no prazo de 20 (vinte) dias contados da assinatura. As despesas decorrentes 
da publicação correrão, única e exclusivamente, às expensas da CONCESSIONÁRIA. O 
MUNICÍPIO remeterá informação, nos termos da Deliberação 183 de 12 de setembro de 
2011, ao Tribunal de Contas, não se responsabilizando, porém, por atos ou fatos 
decorrentes do exercício dos controles externo e interno.

Pelas partes foi dito que aceitam o presente instrumento, ta! como se acha redigido, 
o qual é assinado em 5 (cinco) vias para um só efeito, na presença das testemunhas.

E para constar, foi o presente lavrado às fls .____a ____ do Livro n°____ , Série "B"
da Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário por mim, Raphael Ramires Lucena, matrícula 
11/246.127-5.

Rio de Janeiro, ___ de de 2018.

MUNICÍPIO
Prefeito

CONCESSIONARIA

CONCESSIONARIA

TESTEMUNHAS:

1) 2)
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ANEXO I
Resumo
Reequilibrio Econômico Financeiro do Contrato de Concessão de Mobiliário Urbano da Cemusa
RS m ilh a re s ________________________________________________

Ite n s V alor Descrição

(A) Potencial de Investimento . i  q2Qv Investimento em 300 Abrigos, valor de R$ 13 mil cada, mais 360 mil de 
* ' '  custos do ano de 2019.

(B) ISS não previsto no momento da Concessão (920) ISS à aliquota de 3% incidente sobre a receito de 2018 e 2019.

(C ) Atualização monetária sobre antecipações ( \  nnn^ Cálculo dô atualização monetária sobre os valores antecipados de R$ 6 U .u u u j mIlhõesem 2018<
Tota l da Recomposição Financeira do Contrat« C3.S40)

p rra ^ j r ] ^ ■ ’’í T ^ p P T ^ T!rrrfit1̂ T̂TIT1TrT7Tfí'?Tpp|TP 1¥,pyí
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ANEXO II
Suporte - Opções de Investimento
R$ m ilhares

Abrigos 120 13 1.560

Abrigos
•  Instalação mediante solicitação da Prefeitura, com prazo de 45 dias; e

•  Solicitação de instalação ao longo da vigência do Termo de Concessão.
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Processo, j s > • , j .-l:? ' Y
Data da, juftuaf̂ Q t y Flŝ  "S
Rufaric?

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Processo 04/551.334/2018

1. O presente processo foi encaminhado à Procuradoria pela Subsecretária 

de Patrimônio, em atenção ao despacho do Exmo. Sr. Prefeito de fls. 21. Naquela 

oportunidade, foi solicitada a elaboração de “minutas de termos aditivos aos Contratos 

n° 579/1999 e 580/1999 que, mediante concessão de prazo, prevejam o restabelecimento 

da equação econômico-financeira”, com posterior análise pela Procuradoria.

2. As referidas minutas, juntadas às fls. 22/29 (Contrato n° 579/1999) e 

30/37 (Contrato n° 580/1999), tem por finalidade: (i) promover o reequilíbrio 

econômico-financeiro da concessão; (ii) providenciar a retirada dos sanitários públicos 

instalados na área 2 e na área 3, respectivamente; (iii) estabelecer nova obrigação de 

fornecimento, manutenção e conservação de novos abrigos sem veiculação de 

publicidade, sendo 300 (trezentos) no total; (iv) prorrogar a concessão pelo período de 7 

(sete) anos; e (vi) estabelecer a antecipação do pagamento ao Município, a título de 

receita publicitária relativa aos períodos de 13/12/2020 a 12/12/2023, da quantia de R$ 

9.000.000,00 e R$ 6.000.000,00, respectivamente.

3. O Contrato inicial e o Io Termo Aditivo não foram juntados aos autos, o 

que prejudica parcialmente essa análise, notadamente com relação às remições feitas 

pela própria minuta a outras cláusulas. Contudo, como foi solicitada análise em caráter 

de urgência, essa manifestação se restringe às informações constantes desses autos.

4. A possibilidade de se utilizar a prorrogação para fins de reequilíbrio 

econômico-financeiro do ajuste já  havia sido apreciada por essa Procuradoria nos autos 

do processo n° 24/000.176/2016, conforme se observa em anexo. Naquela ocasião

foram feitas algumas ponderações que merecem ser repetidas na presente análise. 'V '

5. Em primeiro lugar, cabe destacar que esse exame se restringe aos \f 

aspectos jurídicos do aditivo, o que exclui a análise de eventuais cálculos e valores ou /

mesmo a apuração acerca da existência fática ou não do desequilíbrio mencionado nos / v
í

autos. Sobre esse ponto, aliás, é preciso esclarecer a necessidade de que conste no {J

1
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processo a análise do Poder Concedente dando conta da existência de desequilíbrio a 

justificar a prorrogação pretendida.

6. Compulsando os autos, contudo, verifica-se que a Subsecretaria de

Patrimônio manifestou-se apenas acerca inexistência de oposição a novos investimentos 

(fls. 5) e o limo. Sr. Secretário Municipal de Fazenda apontou para a alegação de 

desequilíbrio formulada pela própria parte (fls. 6). O estudo acostado ao processo 

pertence apenas ao parceiro privado (cf. fls. 8/20), sem que haja atestação de

desequilíbrio por parte do Município. Tal fato deve ser sanado por meio da certificação 

da SMF e da CGM (Decreto Rio n° 36.665/2013) quanto a necessidade de 

recomposição.

7. Sob o ponto de vista jurídico, é viável a adoção da prorrogação contratual

como instrumento para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos .̂ 

contratos, o que conta com apoio doutrinário1, respeitados os seguintes pressupostos:

(i) ser a opção a que melhor atenda ao interesse público;

(ii) não representar violação do princípio da licitação, devendo a decisão 

ser justificada, demonstrando que os motivos que deram ensejo ao 

desequilíbrio são supervenientes ao momento inicial da contratação;

(iii) ser a alternativa que melhor expresse a relação de custo-benefício 

para a Administração;

(iv) representar a exata correspondência entre o valor devido pelo 

Município à Concessionária para a recomposição e o valor (precificação) 

do prazo contratual a ser prorrogado/ampliado; e

(v) ser a avaliação realizada pela SMF em conjunto com a CGM, quando 

for o caso, à luz do caso concreto, com a elaboração e juntada aos autos 

dos cálculos e análises respectivas, que devem refletir, no mínimo, as 

premissas em que se baseou a contratação original.

1 Sobre o tema, deve-se ressaltar a existência de precedente desfavorável do Superior 
Tribunal de Justiça, o que deve ser considerado pelo gestor, diante dos riscos de 
eventual impugnação judicial do aditivo pretendido.
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8. Especificamente com relação ao caso concreto, é preciso que se 

demonstre nos autos os elementos citados que justificam a recomposição como fatores 

de desequilíbrio ou reequilíbrio contratual, tais como a alteração da carga tributária e a 

supressão de sanitários.

9. No que tange à antecipação do pagamento da receita publicitária, deve-se 

justificar o procedimento adotado. Ressalta-se que tais quantias não devem ser 

utilizadas como fundamento de reequilíbrio contratual.

10. Enfim, convém destacar que todos os argumentos utilizados deverão ser 

devidamente comprovados nesse processo.

11. Relativamente ao texto das minutas, serão feitas observações quanto à 

minuta de fls. 22/29, que podem ser replicadas para a minuta de fls. 30/36:

(i) A redação do Parágrafo Terceiro, da Cláusula Primeira do Termo 

deve ser justificada, com o esclarecimento da razão pela qual os 

investimentos serão realizados apenas a partir de 2019, se há indicação 

da necessidade de implantação desses novos abrigos desde já. Sugere-se, 

ainda, a indicação de cronograma específico para implantação;

(ii) O Parágrafo Quarto, da Cláusula Primeira do Termo deve ser 

esclarecido, uma vez que não se identificou nos autos a razão pela qual 

serão suprimidas as instalações sanitárias. Não há informação se o Poder 

Público optou por essa alteração, como imposição unilateral a gerar 

desequilíbrio;

(iii) O Anexo II ao Aditivo deve apresentar discriminação dos 

investimentos que deverão ser realizados, bem como cronograma de 

implantação.

12. Observados os condicionantes acima e considerando as informações 

constantes dos autos, entendo não haver óbices jurídicos à celebração do Aditivo, não 

havendo necessidade de retomo à PGM para nova análise.
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À F/SUBPA, em prosseguimento.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2018.
a

Antonio Carlos de Sá 

Procurador-Geral do Município do Rio de Janeiro
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ÀCGM,

Cumpre-nos remeter os presentes autos a esse órgão para pronunciamento em face da 
hipótese de restabelecimento da equação econômico-financeira dos Termos de Concessão n2 
579/1999 e 580/1999 -  F/SPA, considerando o previsto no Decreto n9 36.665, de 01 de janeiro de 
2013.

Preliminarmente, contudo, se reporta necessário tecer considerações quanto à 
manifestação da d. PGM de fls. 39/42 para posteriormente nos debruçarmos sobre o disposto no 
Decreto ne 36.665, de 01 de janeiro de 2013.

I) Dos pronunciamentos jurídicos de fls. 39/42

Conforme estudo apresentado às fls. 08/20, e ora ratificado, a relação contratual objeto 
dos Termos de Concessão 579/1999 e 580/1999 -  F/SPA sofreu desequilíbrio econômico-financeiro, 
nos valores de R$ 5.760.000,00 (cinco milhões, setecentos e sessenta mil reais) e R$ 3.840.000,00 
(três milhões, oitocentos e quarenta mii reais), respectivamente. Os quadros a seguir resumem os 
fatores que fundamentam o reequilíbrio dos contratos:

Termo de Concessão 579/1999 - F/SPA

Itens VaJor Descrição . .

(A) Potencial de Investimento (2.880) Investimento em 180 Abrigos, valor de R$ 13 mil cada, mais 540 mH de 
custos do ano de 2019.

fS) 1SS n3o previsto no momento da Concessão (1.380) ISS à alíquota de 3% Incidente sobre a recetta de 2018 e 2019.

(C ) AtualteaçSo monetária sobre antecipações (1.500) Cálculo da atuaízaçSo monetária sobre os valores antecipados de R$ 9 
mllhdes em 2013. '

Total da Recomposição Financeira do Contrat (5.760}

Termo de Concessão 580/1999 - F/SPA

Itens Valor Descrição

(A) Potencial de Investimento (1.920) Investimento em 120 Abrigos, valor de R$ 13 mtteada, mais 360 mflde 
custos do ano de 2019.

fBl ISS n2o previsto no momento da Concessão Í920) ISS à alíauota de 3% Incidente sobre a receita de 201S e 2019.

(C ) AtuabaçSo monetária sobre antecipações (1.000) Cálculo da atuaíbaçSo monetária sobre os valores antecipados de RS 6 
mllhães em 2018.

Total da Recomposição Financeira do Contrat (3.840)

Uma vez quantificado o valor necessário ao reequilíbrio, a Prefeitura poderia atuar de duas 
maneiras: devolução do montante apurado à concessionaria ou concessão de prazo de modo a 
reparar as perdas assumidas pela empresa.

Um aspecto importante que merece destaque na escolha da forma como o reequilíbrio 
contratual poderia ser realizado, diz respeito ao percentual de 37,5% e 22% da receita bruta da 
concessionária que é repassado à Prefeitura, conforme estabelecido nos contratos 579/1999 e 
580/1999, respectivamente. Ao observar os úitimos contratos de concessão que foram celebrados 
em outros municípios brasileiros, verificou-se que nenhum se aproxima do percentual praticado 
neste contrato.

Podemos considerar que este valor é extremamente vantajoso para Prefeitura, pois 
dificilmente, em uma nova licitação, conseguir-se-ia um percentual nesse patamar, tendo em vista 
que os valores praticados em outros contratos de concessão de mobiliário variam entre 6% e 15% 
(informação obtida nos autos do processo n5 24/000.176/2016).

Adicionalmente, conforme solicitado pelo senhor Prefeito, existe a proposta de 
antecipação dos recebimentos futuros, relativo aos valores a serem repassados à Prefeitura,
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possibilitando um ingresso de recursos a serem compensados em 3 (três) parcelas iguais, nos anos 
de 2021 e 2023, diluindo o impacto financeiro, não prejudicando o fluxo financeiro dos próximos 
anos.

Como base nos fatores apresentados e, em orientação do senhor prefeito, a concessão de 
prazo como forma de reequilíbrio do contrato apresenta vantajosidade para a municipalidade, uma 
vez que não gera nenhum compromisso financeiro para o Município, possibilita a entrada de 
recursos a partir da antecipação dos repasses e permite maior vigência de um contrato cujo 
percentual repassado está acima do atualmente praticado pelo mercado.

Ainda, alerta a. d. PGM ser mister esclarecer que a extensão da vigência contratual não vai 
de encontro ao princípio licitatório. Não se trata aqui de formalizar instrumento contratual, 
tampouco de prorrogação de vigência, com o fito de beneficiar determinada empresa. Cuida-se, na 
verdade, de reequacionar um contrato lavrado como consectário de procedimento licitatório, 
sendo certo que os eventos que deram azo ao desequilíbrio não eram sequer previsíveis à época 
do certame.

A correspondência entre o valor devido pelo Município à Concessionária para 
recomposição do equilíbrio contratual, R$ 5.760.000,00 (cinco milhões, setecentos e sessenta mil 
reais) e R$ 3.840.000,00 (três milhões, oitocentos e quarenta mil reais), respectivamente para os 
Termos de Concessão 579/1999 e 580/1999 -  F/SPA, e a ampliação do prazo no patamar de 07 
(sete) anos consta ilustrada por meio da planilha de fl. 18/19, objeto atestado por esta Pasta.'

A antecipação do pagamento da receita publicitária encontra justificativa na esfera de 
conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Quanto a alteração da carga tributária, através da Lei n9 6.263/2017 , a prefeitura 
incorporou ao Código Tributário Municipal as alterações promovidas na Lei Complementar n9 
116/2003, introduzidas pela Lei Complementar n9 157/2016 que entraram em vigor a partir de 
14.01.2018, autorizando a cobrança do ISS sobre os serviços de inserção de material de propaganda 
e publicidade realizados por veículo online, bem como por empresa de mídia indoor (veiculação de 
publicidade em elevadores, shoppings, metrôs, etc.) e por veículo outdoor.

II) Breves considerações pertinentes ao Decreto n9 36.665/2013

O artigo 29, do Decreto n9 36.665/2013 dispõe sobre a instrução dos processos que versem 
sobre revisão contratual. Objetivando facilitar a análise dos autos por essa Controladoria, 
abordaremos, individualmente, cada inciso do dispositivo em tela.

O requerimento da contratada devidamente assinado pelo responsável consta àsfls. 02/03 
e 08/09 (artigo 29, inciso I, do Decreto n9 36.665/2013).

As planilhas de custos demonstrando a equação inicial e a atual do contrato não constam 
destes autos, tampouco no processo que diz respeito à concorrência pública (artigo 29, incisos II e 
111, do Decreto n9 36.665/2013).

No que tange ao inciso IV, do artigo 29, do ato normativo em questão, verifica-se que o 
desequilíbrio está documentalmente ilustrado na tabela de fl. 43, assim como às fls. 11/19, sendo

h.y/l
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certo que, em relação a estas, o Poder Concedente expressou validação ao longo destes autos. Não 
há de se falar em ato de ordenador de despesa (inciso V, do artigo 2-, do Decreto n5 36.665/2013).

Igualmente, o inciso VI, do artigo 2-, do Decreto n2 36.665/2013, não encontra 
aplicabilidade na hipótese vertente. Imperioso, todavia, reforçar que os percentuais de 37,5% 
(trinta e sete virgula cinco por cento) e 22% (vinte e dois por cento) do faturamento bruto da 
Concessionária, de repasse obrigatório ao Município, supera sobremaneira os atualmente 
praticados no mercado.

Em 11 de dezembro de 2018.

DA CCM'ffFKXAD(>í':nA 0 'cRAi.





Processo 04/551.334/2018
Data de Autuação: 04/09/2018 FIs.l r

Rubrica:

Parecer CGM n0= , /2018

À Subsecreíaria de Projetos Especiais da CVL,

Trata o presente administrativo de solicitação de análise por parte da empresa 
Cemusa, detentora dos contratos de concessão 579/1999 e 580/1999 — F/SPA para 
a exploração de publicidade nos mobiliários instalados, acerca da manutenção de 
interesse, pela Prefeitura, de instalação de 300 abrigos adicionais (fls.02).

Inicialmente as tratativas foram conduzidas pela extinta Secretaria Especiai 
de Concessões e Parcerias Público-Privadas, no ano de 2016, a qual, às fls. 05 
propõe à concessionária a instalação de 300 abrigos de ônibus, sem veicuiação de 
publicidade. Fundamenta essa necessidade em demanda recebida pelo serviço 
1746 da Prefeitura.

A Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário informa, às fls. 05 (autuação 
duplicada) que não vislumbra óbice ao prosseguimento das tratativas, enviando o 
processo à Secretaria Municipal de Fazenda O Secretário Municipal de Fazenda, às 
fls. 06, ratifica o despacho da Subsecretaria de Patrimônio imobiliário e encaminha o 
processo ao Exmo. Ser Prefeito solicitando decisão acerca quanto à instalação dos 
300 abrigos de ônibus bem como para que se pondere sobre o estabelecimento, na 
hipótese de eventual celebração de instrumentos aditivos, de recolhimento da 
quantia mínima de R$ 15.000.000,00 a título de antecipação de fluxo de 
pagamentos, avocando similar transação feita com a empresa Adshel.

Acompanhando o despacho do Sr. Secretário, é inserida às fls. 8 a 20 
correspondência da Empresa Cemusa apresentando estudo de impacto para os 
novos investimentos referentes à instalação de 300 abrigos de ônibus e para a 
antecipação e R$ 15.000.000,00. Alega, ainda, um desequilíbrio causado pela 
alteração de legislação que passou a considerar a tributação de SSS sobre os 
serviços prestados pela empresa, criando uma alíquota de 3% sobre o faturamento a 
partir de janeiro de 2018. Alega, ainda, o desequilíbrio gerado pela não aplicação de 
correção monetária incidente sobre as parcelas de reembolso do adiantamento de 
R$ 15.000.000,00 a serem pagos antecipadamente. Sendo assim, o desequilíbrio no 
valor totai de R$ 9.600.000,00 para os dois contratos, compostos das seguintes 
parcelas:

a) Potencial de Investimento - Investimento em 300 abrigos no valor de R$ 
13 mil cada mais R$540.000 de custos no ano de 2019 — valor total de 
R$ 4.800.000,00. ~ ,
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b) ÍSS não previsto no momento da concessão -  ISS à alíquota de 3% 
incidente sobre a receita de 2018-2019 -  valor de R$ 2.300.000

c) Atualização monetária sobre antecipações -  Cálculo de atualização 
monetária sobre o valor de R$ 15.000.000 a ser antecipado em 2018 -  
valor de R$ 2.500.000,00.

A proposta apresentada pela empresa para compensar esse valor seria 
através da concessão de prazo contratual adicional de 7 anos para a 
concessionária, de forma a reparar as perdas assumidas pela empresa e ainda a 
redução dos custos com a retirada de 52 sanitários nas áreas 2 e 3 dos contratos.

Sem que fosse inserida análise técnica da SMF acerca das informações, 
condições e valores apresentados no estudo da Cemusa, o processo segue para 
análise do Sr. Prefeito, que, às fls. 21, solicita que a P/SPA elabore as minutas dos 
termos aditivos e que prevejam a equação financeira; após à PGM, para 
manifestação quanto á hipótese de reequilíbrio e sobre as minutas de termos 
aditivos; e após à CGM, para análise e pronunciamento.

A Procuradoria Geral realiza detalhada análise no processo e emite parecer, 
assinado pelo Sr. Procurador Geral (fls. 39 a 42) relatando, dentre outras situações, 
falta de documentação no processo relativa as contrato iniciai e ao 1o termo aditivo 
firmado e que prejudica parcialmente a análise, atendo-se, dado ao caráter de 
urgência, às informações constantes do processo. Realiza detida análise dos 
aspectos jurídicos do aditivo, ressaltando que não foi realizada análise dos cálculos 
e valores ou mesmo a apuração acerca da existência fática ou não do desequilíbrio. 
Ressalta ainda a falta de outros elementos importantes como a análise do Poder 
Concedente dando conta da existência de desequilíbrio a justificar a prorrogação 
pretendida e que não houve atestação do desequilíbrio por parte do Município, o que 
considera que deva ser sanado pela SMF e pela CGM. Acrescenta-se a isso a falta 
de demonstração nos autos de que a alteração da carga tributária e a supressão de 
sanitários justificam a recomposição como fatores de desequilíbrio ou reequilíbrio 
contratual. Reporta ainda a falta de justificativa para justificar o procedimento de 
antecipação da receita publicitária. Conclui que sob o ponto de vista jurídico é viável 
a adoção da prorrogação contratual como instrumento para a recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e que, observadas as condicionantes 
informadas no parecer e entende não haver óbices jurídicos para a celebração do 
aditivo.

Em seguida, às fls. 43 a 45, é apresentado despacho do Subsecretário de 
Projetos Especiais (a vinculação da área de concessão foi repassada para a SUBPE 
nesse período) encaminhando o processo a esta Controladoria Geral para análise. 
São inseridas informações no despacho visando esclarecer as considerações 
apresentadas pela Procuradoria Geral.
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Com relação aos valores e condições apresentados no processo, o mesmo 
não nos foi encaminhado com tempo hábil para realizarmos os exames necessários 
para as validações dos mesmos, dada a urgência requerida para nossa análise. 
Sendo assim, considerando ter havido análise pela SUBPE às fls, 43 a 45, se 
responsabilizando pelas informações, e associada à viabilidade jurídica informada 
pela PGM, desde que cumpridas as condicionantes informadas no respectivo 
parecer, não temos ressalvas para a lavratura dos termos em questão, sem prejuízo 
das análises posteriores que venham a ser feitas por esta CGM sobre a execução 
do contrato, devendo ser realizado pela SUBPE acompanhamento e fiscalização 
necessários ao cumprimento dos presentes Termos do contrato.
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Considerando os despachos da Secretaria Municipal de Fazenda, da 
Procuradoria Geral do Município, da Subsecretaria de Projetos Estratégicos e da 
Controladoria Geral do Município;

AUTORIZO a lavratura dos Termos Aditivos aos Contratos n° 579/1999 e 
580/1999 com a empresa Cemusa Rio S/A.

Publique-se.

Após, à F/SUBPA para providências.

Em * de dezembro de 2018.

publicação em . . 
Em___I___I__ _

Sirnone Cosso v
Assessor I ■ Casa Civil 

Matr. 11/192600-5
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POSICAO RATFr NOME TOTDIAS NASCIMENTO SEXO PROCESSO SITUAÇÃO

1 996717 LILIAN THOMAZINHO DE LACERDA RODRIGUES 4439 21/07/1980 Feminino 3991021252018 auxiliar

2 811943 ANA LUCIA RODRIGUES MANSO 4416 06/01/1973 Feminino 3991031892018 auxiliar

3 1009951 ROSE V IANA  DOS SANTOS 4396 21/04/1970 Feminino 3991005972018 auxilia r

4 1011022 ANA PAULA PRIMO FONSECA 4336 28/05/1976 Feminino 39910178S2018 auxilia r

5 1012320 ANDREIA NAZARETH FERNANDES HEGENDORNE 4271 28/09/1969 Feminino 3991057592018 auxilia r

6 1012401 RAFAELA GONZALVEZ N EVES CARNEIRO 4263 30/12/1987 Feminino 3991011102018 auxilia r

7 1012581 MONICA NILDA MACEDO 4241 15/03/1970 Feminino 3991015462018 auxiliar

8 1006770 ELIANA POZZATO SHPAKOVSKY 4223 02/12/1955 Feminino 3991000092018 auxiliar

9 1013489 LUCIANA SIQUEIRA RIBEIRO 4184 30/05/1976 Feminino 3991011712018 auxiliar

10 1014563 MARCIA PEREIRA RAMALHO MARQUES 4125 08/04/1959 Feminino 3991030812018 auxilia r

11 1014832 ANGELA M AR IA  SCHWARTZ CUPOLILLO 8 ARAUJO 4111 06/12/1952 Feminino 3991045902018 auxilia r

12 1015128 M AR IA  DO AMPARO DE SOUSA DA SILVA 4089 19/12/1971 Feminino 3991077622018 auxilia r

13 1010597 JOSEFA JOCELIA DE SANTANA 4068 12/11/1957 Feminino 3991016532018 auxiliar

14 1008275 MAR IA  CRISTINA DA SILVA PIRES 3949 20/07/1970 Feminino 3991027332018 auxiliar

15 1014687 ELUIZA MAINOTH MACHADO DASILVA PINTO 3935 17/11/1958 Feminino 3991077132018 auxiliar

16 811972 RITA DE CASSIA SOARES DE M IRANDA 3912 11/02/1963 Feminino 3991063972018 auxiliar

17 1017821 TERESA CRISTINA DE ALMEIDA DE ARAUJO 3910 02/09/1969 Feminino 3991009322018 auxiliar

18 598956 DEIVA CARNEIRO ABREU REIS 3892 12/09/1952 Feminino 3991046782018 auxilia r

19 445087 GLORIA MENDONÇA GUIMARÃES 3892 18/09/1958 Feminino 3991032852018 auxilia r

20 1018057 IZAURA CRISTINA DA COSTA MIGLIAVACCA 3888 22/12/1964 Feminino 3991045182018 auxilia r

DECRETO WO “ P ”  N* 42 DE 10 DE JANEIRO DE 2019 
0  FREFEJTO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no joo das otribulçûoa 
quo Iho sûo conforldas pola toglsloçûo om vigor.

RESOLVE
Nomoor ROBSON F6RUTI SLEIMAN, matrícula 11/178.003-0, Agonto 
do Slstomns Administrativos. com validodo o partir do 2 Co Janeiro do 
2019, pora oxorcor o Corgo om Com issflo do Coordenodor Goral, simbolo 
DAS-10.B. código 073764. da Coordonadorlo Goral do Corregoooflo o 
Promoçòo do Eüca o Intogndodo. do Controladorla GonM do Munlcip'O 
do Rio de Jonoiro.

DECRETO RIO " P ”  N* 43 DE 10 DE JANEIRO  DE 2019 
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no u30 005 atnDulçôOS 
quo Ihô sûo confondos polo logloloçûo om vigor.

RESOLVE
Designar CLAUDIO MAJA FIGUEIREDO, Matrícula, 11/108.015-9, 
Subsocrotúno. símbolo DAS-íQ.A, para, som projuteo CO suos íunçâoa, 
substituirTolma Romoro Suono, SocroWrio Municipal, símbolo S/E, codlgo 
OO4951, do Socrotono Municipal do Educaçûo, om seus impodimontoe 
ovontuala o ofaalamontoo logois.

DECRETO RIO “ P " N® U  D £  10 DE JANEIRO DE 2013 
O PREFEITO OA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no UÖO do© otrlbulções 
quo Iho sOo conforldas pola loglsieçSo om vigor,

RESOLVE
Cosoar oo ofoitos do Docrcio RIO *P ' N,“  843. de 2<s do e^osto do 2018, 
publlcodo no D.O. R io do 27 do agosto do 2018.

DECRETO RIO "P*1 N° 45 DE 10 DE JANEIRO  DE 2019 
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO D £ JANEIRO, no uso das atnbulçôes 
quo Ino sûo confondes pela legislüçôo om vigor.

RESOLVE
Tomar som ofolto o Docroto RIO ‘ P* N.fl 1248, do 14 do dozombro do 
2018, publicado no D,O, Rio do 17 do dezembro do 2013.

DËCRETO RIO “ P * N*4C DE 10 DE JANEIRO  DE 2019 
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso Cos atrlbulçòes 
quo lhe süo corrferidos pelo legistoçüo om vigor.

RESOLVE
Dlspenoor ANDRÉ MARCIO 0 A  CONCEIÇÃO CARVALHO, matricula 
45/621.832-5, com validado o partir do 2 do Janeiro do 2019, do Funçúo 
do Confiança do Assessor Túcnico. código 050920, do Presidência, da 
Emproao Municipal do Inforrnútlca S.A..

DECRETO RIO "P "  N# 47 DE 10 DE JAN EIR O  DE 2019 
O PREFEITO OA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso doa atribuições 
quo lho sûo coníorldos pola loglsloçâo om vigor,

RESOLVE
Designar KATlA LEfTUGA MARTINS DE CARVALHO, rnotriculfl 
45^621,070-3, com validado a partir do 2  do jonelro do 2019, pora 
oxorcer o Funçôo do Confiança do Assessor Tócnlco, código 050920, da 
ProsJdàncIa, do Empresa Municipal do IníormOtlca S A .

DECRETO RIO “ P " N* 4« DE 10 DE JAN EIR O  DE 2019 
O PREFEITO DA ClDADE DO RIO DE JANEIRO , no U90 das QtrbulçôCQ 
quo lho sûo conforldas pola legislação em vigor,

RESOLVE
Désigner, no período do 2 de jonelro de 2017 a 17 de janeiro de 2017, 
CLAUDIO BARCELOS DUTRA, Diretor de Dlrotorlo do Fundaçúo, 
simbolo DÁS-TO ^, código 035235, paro responder polo oxpodiento do 
Fundoçflo Instituto dos Aguas do Município do Rio do Jonoiro, para ofolto 
do rogulorüxiçaofuncional,

OECRETO RIO "P "  N *4 9  DE 10 DE JANEIRO  DE 2019 
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso doa atribuição* 
quo lho sJo  confondes pola loglslaçSo om vigor,

RESOLVE
Exonorar LUClANE SILVA VALENTE, motrfeula 70/305.756-9. do Cargo 
om Comissão de Asatstonto I, símbolo DAS-06, c id lf io  051455, do 
Gabineto do Proíolto.

DECRETO RIO “ P " N* 50 DE 10 DE JAN EIR O  DE 2019 
O  PREFEITO DA CíDADE DO RIO DE JANEIRO , no U30 dûs ûtflbulçûoo 
quo lho s io  conferidos pola logistaçdo om vigor,

RESOLVE
Nomoar OM AR DE MELLO GESUALDO, para exercer o  Corgo em 
Com lM üo de AssJstonto I, símbolo DAS-06, cd ílg o  051455, do Gablnoto 
do Profolto.

DECRETO RIO N* 51 O E 10 DE JAN EIR O  OE 2019 
O PREFEITO DA CIOAOE DO RIO DE JANEIRO, no uso dos atribulçôôâ 
que lhe são conferidos pelo legJsloçúo om vigor,

RESOLVE
Exonerar MARCJA ANTONIO DA SJLVA. motrícuta t3/0S0.633-9. 
Engonhqlro Civil, com validado o ponlr de 7  do Janeiro de 2019. do 
Cargo de Diretor dô Diretorio do Empreso, código 020478, da Dirotono 
Tocoológlca o do Projotos, do Companhia Municipal do Enorglo o 
lluminoçdo. .

OECRETO RtO "P "  N* 52 OE 10 OE JAN EIR O  DE 2019 
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO OE JANEIRO, no use d09 OtnbuIçâOS 
quo lho ado confondoc pola logialoçûo om vigor.

RESOLVE
Nom ear JOÃO BÔSCO BARRETO G UIM ARÃES com volidade o partir 
do 7 do Janeiro do 2019, poro exercer o  Cargo do Otroior de Olrotorio 
de Emproso, código 020478, da Diretoria Tocnokiglca o do Projoloe, d a 
Compsnhla Municipal de Energia o Iluminação.

DESPACHOS DO PREFEITO

DESPACHOS OO PREFEITO*
EXPEDIENTE DE 30/10/2018 

124/000.174/2016 |

A u to rizo .
O  O m itid o  no D.O R io  do 31/10/2018,

DESPACHOS DO PREFEfTO*
EXPEDIENTE DE 17/12/2018

I 0 4 / 5 S 1 . 3 3 - 1 / 2 0 1 3  ~ |

A uto rizo .
O  O m itido  no D.O R io da 18/12/2018.

EXPEDIENTE OE 10/01/2Ú19 
07/007.895/2018______________________
09/003.083/2018________________ _____________________ __________ _
09/200.773/2018
01/850.145/2019_________________ _______________ _________________
01/850,649/2018__________________________________________________
01/004.620/2017 ____________________________________
09/000.040/2019__________________________________________________
09/000.088/2019 ~
09/000.087/2019
09/000.086/2019___________ ______________________________________
09/000.005/2019_____________________________________________
OS/000.098/2019 '
0S/00Q.118/2019 
09/000.119/2019
O F lC iO C V L/G A S N ^ 03/2019 ~

A u to rizo .

Assinado D ig ita lm eo to  p o r E M P R E S A  M U N IC IP A L  D E  A R T E S  G K À F IC A S  S /A  -  68.697.333/0001-55 
Data: S cxta-fc ira , 11 de Janeiro dc 2019 i s  0:53:28 
C ód igo  dc AutonticaçÜo: 5 c lc 9 C f
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PREFEITURA da cidade do rio  de janeiro  
secretaria  m unicipal  de fazenda

i ^ s i f  SUBSECRETARIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

LIVRO N°
FLS.____
RUBRICA

SERIE “ B!

TERMO N° /2018-F/SUBPA
// \ J-
1

2o TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONCESSÃO DE 
SERVIÇO PÚBLICO N.° 579/99-F/SPA, ASSINADO EM 
13/12/1999, LAVRADO ENTRE: 1) MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO E 2) CEMUSA RIO S/A.

/

Aos' ) dias do mês de l)>:j ^ de 2018, na
Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário, situada na Rua Afonso Cavalcanti, 455, Anexo I - 
7° andar -  ala “B”, presentes: 1) MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, doravante designado 
simplesmente MUNICÍPIO, representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Marcelo Bezerra Crivelfa, 
brasileiro, natural da cidade do Rio de Janeiro, engenheiro civil, casado, portador da 
identidade n° 290003003 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 463.923.197-00, residente 
e domiciliado legalmente na Rua São Clemente, n° 360, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ e 
CEMUSA RIO S/A., com sede nesta cidade na Rua São Luiz Gonzaga, 1055 e 1055 A, 
São Cristóvão, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 05.513.062/0001
10, representada por sua Diretora Geral Sra. Ana Célia Biondi Rodriguez, brasileira, 
casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG n° 11.347.033-2, expedida 
pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 089.579.578-71, com escritório profissional na 
Rua Deocleciana, 53/59, Luz, CEP 01106-030, na Cidade e Estado de São Paulo e por seu 
Procurador Sr. Pedro Henrique Rodrigues Coelho, brasileiro, casado, advogado, inscrito na 
OAB/SP sob o n° 405.558 e inscrito no CPF/MF n° 671.807.103-00, com escritório 
profissional na Rua Deocleciana, 53/59, Luz, CEP 01106-030, na Cidade e Estado de São 
Paulo doravante designada simplesmente CONCESSIONÁRIA, conforme decidido no 
processo administrativo n° 04/551.334/2018, é assinado perante as testemunhas abaixo 
mencionadas, o presente 2o TERMO ADITIVO, com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo é aditivo ao Termo n° 579/99-F/SPA Termo 
de Concessão de Serviço Público assinado com o Consórcio Cemusa em 13.12.1999, às 
fls. 239 a 247 do Livro n° 70, Série "B", da Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário; e ao 
Termo Aditivo n° 31/2005-F/SPA, assinado em 28.06.2005 às fls. 224 e 227 do Livro n° 85, 
Série "B", da Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário, e tem por objeto promover o 
reequilíbrio econômico-financeiro da Concessão, conforme Anexo I, que passa a fazer 
parte integrante do presente termo. Desta forma, as partes concordam em acrescentar os 
Parágrafos Terceiro e Quarto à CLÁUSULA PRIMEIRA, modificar a CLÁUSULA 
SEGUNDA e acrescentar os Parágrafos Nono, Décimo, Décimo Primeiro, Décimo 
Segundo, Décimo Terceiro, Décimo Quarto, Décimo Quinto, Décimo Sextò e Décimo 
Sétimo à CLÁUSULA QUARTA do citado Termo N° 579/99-F/SPA e seu Aditivo, que
passam a ter as seguintes redações:
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“CLÁUSULA PRIMEIRA: (DO OBJETO)

(...)

f / ( f{ ' ; _ / 

í;1ffo i

„  tf 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Independente dos itens do mobiliário urbano í

previstos no Parágrafo Segundo, a CONCESSIONÁRIA irá fornecer; instalar,
manter e conservar 180 (cento e oitenta) novos abrigos sem veiculação de
publicidade. A instalação dos mesmos será feita a partir de 2019, de acordo
com as solicitações do MUNICÍPIO, obedecida a área de atuação da
CONCESSIONÁRIA.

PARÁGRAFO QUARTO: A Concessionária providenciará a retirada dos 
sanitários públicos instalados na área 2.

CLÁUSULA SEGUNDA: (DO PRAZO) -  O prazo da Concessão de Serviço 
Público, inicialmente firmado em 20 (vinte) anos, é prorrogado por 7 (sete) 
anos, ficando o término estabelecido para 12/12/2026.

(...)

CLÁUSULA QUARTA: (DO PAGAMENTO)

(...)

PARÁGRAFO NONO -  A CONCESSIONÁRIA antecipará ao MUNICÍPIO, a 
título de receita publicitária relativa ao período de 13/12/2020 a 12/12/2023, a 
quantia de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), correspondente a 
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) por ano, sendo o citado valor pago 
através da guia DARM n° ^ n y , ,4 v- t emitida pela Subsecretaria de 
Patrimônio Imobiliário.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A antecipação de receita prevista no parágrafo nono 
desta Cláusula não eximirá a CONCESSIONÁRIA do cumprimento de suas 
obrigações contratuais anuais, de forma que a cada ano, caso o valor devido 
com base no disposto no caput da Cláusula Quarta do Termo de Concessão de 
Serviço Público n° 579/99-F/SPA com a redação que lhe foi dada pelo Termo / ]  
Aditivo de Rerratificação do Termo n° 579/99-F/SPA assinado em 28/06/2005, cf 
seja superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), a CONCESSIONÁRIA ,
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deverá efetuar o pagamento da diferença a maior ao MUNICÍPIO, observado o 
disposto nos parágrafos décimo primeiro a décimo quarto desta Cláusula.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O pagamento de que trata o parágrafo 
décimo desta Cláusula deverá ser efetuado até o dia 10 (dez) dos meses de 
março dos anos de 2021, 2022 e 2023 e, se for o caso, no prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias úteis, a contar da data do vencimento do prazo 
contratual, através de guia DARM a ser expedida pela Subsecretaria de 
Patrimônio Imobiliário.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Para fins de cálculo dos valores 
eventualmente devidos ao MUNICÍPIO adotar-se-á o procedimento 
estabelecido nos parágrafos quarto e quinto da Cláusula Quarta do Termo de 
Concessão de Serviço Público n° 579/99-F/SPA com à redação que lhe foi 
dada pelo Termo Aditivo de Rerratificaçâo do Termo n° 579/99-F/SPA assinado 
em 28/06/2005 no que diz respeito aos pagamentos a serem efetuados nos 
meses de março dos anos de 2021, 2022 e 2023.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: No que se refere ao pagamento devido 
ao término do prazo contratual, será realizada auditoria especial para fins de 
cálculo dos valores devidos até o dia 12/12/2026. Para fins de contratação da 
citada auditoria, será observado o procedimento previsto no parágrafo quarto 
da Cláusula Quarta do Termo de Concessão de Serviço Público n° 579/99- 
F/SPA com a redação que lhe foi dada pelo Termo Aditivo de Rerratificaçâo do 
Termo n° 579/99-F/SPA assinado em 28/06/2005, devendo o respectivo 
relatório conclusivo ser entregue até o dia 15/01/2027.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Em caso de atraso na entrega dos 
relatórios conclusivos de auditoria, de atraso de emissão da guia DARM e de 
atraso no recolhimento da citada guia, proceder-se-á na forma prevista nos 
parágrafos quinto, sexto e oitavo da Cláusula Quarta do Termo de Concessão 
de Serviço Público n° 579/99-F/SPA com a redação que lhe foi dada pelo 
Termo Aditivo de Rerratificaçâo do Termo n° 579/99-F/SPA assinado em 
28/06/2005.

PARAGRAFO DÉCIMO QUINTO: O disposto no parágrafo sétimo da Cláusula 
Quarta do Termo de Concessão de Serviço Público n° 579/99-F/SPA com a 
redação que lhe foi dada pelo Termo Aditivo de Rerratificaçâo do Termo n° 
579/99-F/SPA assinado em 28/06/2005 não será aplicável à antecipação 
prevista no parágrafo nono da Cláusula Quarta do Termo de Concessão de,
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Serviço Público n° 579/99-F/SPA com a redação que lhe foi dada pelo presente | 
instrumento, de forma que somente haverá pagamento adicional ao Município I 
quando for apurada diferença a seu favor, renunciando a CONCESSIONÁRIA 
neste ato ao recebimento de eventual diferença apurada em seu favor:

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: As partes aquiescem que o equilíbrio 
econômico-financeiro do presente aditivo e das condições de extensão 
definidas neste instrumento foram definidos com base nos tributos e encargos 
legais atualmente incidentes sobre o serviço objeto deste aditivo, notadamente 
o valor e periodicidade anual da Taxa de Autorização de Publicidade -  TAP 
estabelecidos pelos arts. 125 e 129 do Código Tributário Municipal, com a 
interpretação dada pelo Decreto n° 41.864/16 (vigente nos termos do Decreto 
n° 44.185/17) e conforme redação vigente na data da assinatura deste aditivo, 
de modo que qualquer agravação em tais bases consistirá em fator de possível 
desequilíbrio econômico-financeiro, a ser objeto de análise e eventual revisão 
contratual, constatado o desequilíbrio.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO: A eventual majoração de tributos e/ou 
encargos legais, notadamente aumento de valores da tabela constante do 
caput do art. 129 do Código Tributário Municipal (excetuando-se a atualização 
anual dos valores da UNIF a qual se manterá a cargo da CONCESSIONÁRIA) 
ou alteração de periodicidade anual da Taxa de Autorização de Publicidade -  
TAP, incluindo, mas não se limitando, a eventual possiblidade de incidência da 
TAP a cada alteração de mensagens consistirá em fator de possível 
desequilíbrio econômico-financeiro, a ser objeto de análise e eventual revisão 
contratual, constatado o desequilíbrio. ”

CLÁUSULA SEGUNDA {DO CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO): - O
gerenciamento integral do presente Termo fica a cargo da Secretaria Municipal de 
Fazenda, que nos limites de suas atribuições legais, ficará encarregada de adotar todas as 
providências necessárias ao cumprimento do objeto deste ajuste, controlar e fiscalizar a 
sua fiel execução, especialmente no que se refere ao cumprimento do disposto no 
parágrafo Terceiro da Cláusula Primeira do Termo de Concessão de Serviço Público n° 
579/99 com a redação que lhe foi dada pelo presente instrumento, que deverá ser efetivado 
com observância do disposto no cronograma estabelecido no Anexo II.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Constitui prerrogativa do MUNICÍPIO, através da Secretaria 
Municipal de Fazenda, exercer, a qualquer tempo, o controle e a fiscalização da execução 
do presente instrumento.

y
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PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONCESSIONÁRIA franqueará livre acesso aos servidores 
do sistema de controle interno e externo, ou outra autoridade delegada, devidamente 
identificada, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos praticados, relacionados 
direta ou indiretamente ao presente instrumento, quando em missão de fiscalização ou 
auditoria.

CLÁUSULA TERCEIRA (DA PRESTAÇÃO DE CONTAS): - A CONCESSIONÁRIA deverá 
apresentar relatórios de prestação de contas (semestralmente) com o fim de comprovar o 
cumprimento das obrigações assumidas pela mesma no presente instrumento, tal como 
consta do parágrafo Terceiro da Cláusula Primeira do Termo de Concessão de Serviço 
Púbüco n° 580/99 com a redação que lhe foi dada por este aditivo e do seu Anexo II.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os Relatórios mencionados no caput desta Cláusula deverão 
conter os seguintes documentos/informações, servindo para, em caso de inadimplemento, 
adoção das medidas cabíveis:

(i) resumo do que foi executado no período;

(ii) relação dos pagamentos efetuados com cópia fiel dos respectivos comprovantes, 
devendo ser observada a legislação federal, estadual e municipal pertinente, em especial a 
trabalhista, previdenciária e tributária.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Sem prejuízo da imposição das demais penalidades cabíveis, o 
descumprimento do cronograma constante do Anexo II poderá resultar na revisão do 
equilíbrio econômico-financeiro do presente ajuste, com a redução do prazo contratual ou, 
caso o prazo contratual já tenha se encerrado, no pagamento de indenização ao 
MUNICÍPIO. .

CLÁUSULA QUARTA (DA RATIFICAÇÃO): - Ficam ratificadas as demais cláusulas 
constantes dos Termos n05 579/99-F/SPA e 31/2005-F/SPA, que não colidirem com o 
disposto no presente Termo.

CLÁUSULA QUINTA (DA IRRETRATABILIDADE): - O presente Termo é firmado em 
caráter irrevogável e irretratável, obrigando os sucessores da CONCESSIONÁRIA. / /

CLÁUSULA SEXTA (DA DOCUMENTAÇÃO): - A CONCESSIONÁRIA apresentou, nêste" 
ato, os documentos legais comprobatórios do atendimento das condições jurídico-pessoais 
indispensáveis à lavratura do TERMO. /
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reger-se-ão pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do 
MUNICÍPIO. A eficácia deste termo fica condicionada à sua publicação, em extrato, no 
Diário Oficiai, no prazo de 20 (vinte) dias contados da assinatura. As despesas decorrentes 
da publicação correrão, única e exclusivamente, às expensas da CONCESSIONÁRIA. O 
MUNICÍPIO remeterá informação, nos termos da Deliberação 183 de 12 de setembro de 
2011, ao Tribunal de. Contas, não se responsabilizando, porém, por atos ou fatos 
decorrentes do exercício dos controles externo e interno.

Pelas partes foi dito que aceitam o presente instrumento, tal como se acha redigido, 
o qual é assinado em 5 (cinco) vias para um só efeito, na presença das testemunhas.

E para constar, foi o presente lavrado às fls. j/s a já^ do Livro n° ^  T , Série "B” 
da Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário por mim, Raphael Ramires Lucena, matrícula 
11/246.127-5.

Rio de Janeiro, de w-tAm FUq de 2018.

CONCESSIONARY

TESTEMUNHAS:
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ANEXO I
Resumo
Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato de Concessão de Mobiliário Urbano da Cemusa
R$ m í l h a r e g _____________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ite n s Valor Descrição

(A) Potencial de InvestJmento (2.880) Investimento em 180 Abrigos, v a b r de R$ 13 mil cada, mais 540 mil de 
custos do ano de 2019.

ÍB) ISS não previsto no momento da Concessão (1.380) ISS à alíquota de 3%  Incidente sobre a receita de 2018 e 2019,
/ r* \ Atualização monetária sobre antecipações (1.500)

Cálculo da atualização monetária sobre os valores antecipados de R$ 9 
milhões em 2018.

Total da Recomposição Financeira do Contrat (5 .7 6 0 )

PAYBACK 7  anos '





ANEXO II ÇÍi Çrfi

, n M
Suporte - Opções de Investimento i
R$ miihares

Abrigos sem publicidade 180 13 2.340

Abrigos

•  Instalação mediante solicitação da Prefeitura, com prazo de 45 dias; e

• Solicitação de instalação ao longo da vigência do Termo de Concessão.
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TERMO N° V ? /2018-F/SUBPAI  t r v i v i u  i x  t  i  f £ . \ J  i Q T / o u p r n  ‘  ;

2o TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONCESSÃO DE 
SERVIÇO PÚBLICO N.° 580/99-F/SPA, ASSINADO EM 
13/12/1999, LAVRADO ENTRE: 1) MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO E 2) CEMUSA RIO S/A.

Aos ) dias do mês de ‘'s _____  de 2018, na
Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário, situada na Rua Afonso Cavalcanti, 455, Anexo I - 
7o andar -  ala “B”, presentes: 1) MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, doravante designado 
simplesmente MUNICÍPIO, representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Marcelo Bezerra Crivella, 
brasileiro, natural da cidade do Rio de Janeiro, engenheiro civil, casado, portador da 
identidade n° 290003003 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 463.923.197-00, residente 
e domiciliado legalmente na Rua São Clemente, n° 360, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ e 
CEMUSA RIO S/A., com sede nesta cidade na Rua São Luiz Gonzaga, 1055 e 1055 A, 
São Cristóvão, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 05.513.062/0001
10, representada por sua Diretora Geral Sra. Ana Célia Biondi Rodriguez, brasileira, 
casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG n° 11.347.033-2, expedida 
pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 089.579.578-71, com escritório profissional na 
Rua Deocleciana, 53/59, Luz, CEP 01106-030, na Cidade e Estado de São Paulo e por seu 
Procurador Sr. Pedro Henrique Rodrigues Coelho, brasileiro, casado, advogado, inscrito na 
OAB/SP sob o n° 405.558 e inscrito no CPF/MF n° 671.807.103-00, com escritório 
profissional na Rua Deocleciana, 53/59, Luz, CEP 01106-030, na Cidade e Estado de São 
Paulo doravante designada simplesmente CONCESSIONÁRIA, conforme decidido no 
processo administrativo n° 04/551.334/2018, é assinado perante as testemunhas abaixo 
mencionadas, o presente 2o TERMO ADITIVO, com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo é aditivo ao Termo n° 580/99-F/SPA -  Termo 
de Concessão de Serviço Público assinado com o Consórcio Cemusa em 13.12.1999, às 
fls. 248 a 256 do Livro n° 70, Série "B", da Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário; e ao 
Termo Aditivo n° 32/2005-F/SPA, assinado em 28.06.2005 às fls. 228 e 231 do Livro n° 85, 
Série "B", da Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário, e tem por objeto promover o 
reequilíbrio econômico-financeiro da Concessão, conforme Anexo I, que passa a fazer 
parte integrante do presente termo. Desta forma, as partes concordam em acrescentar os 
Parágrafos Terceiro e Quarto à CLÁUSULA PRIMEIRA, modificar a CLÁUSULA 
SEGUNDA e acrescentar os Parágrafos Nono, Décimo, Décimo Primeiro, Décimo 
Segundo, Décimo Terceiro, Décimo Quarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto e Décimo 
Sétimo à CLÁUSULA QUARTA do citado Termo N° 580/99-F/SPA e seu Aditivo, que
passam a ter as seguintes redações:

CLAUSULA PRIMEIRA: (DO OBJETO)
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(...)

PARÁGRAFO TERCEIRO: Independente dos itens do mobiliário urbano 
previstos no Parágrafo Segundo, a CONCESSIONÁRIA irá fornecer, instalar, 
manter e conservar 120 (cento e vinte) novos abrigos sem veiculação de 
publicidade. A instalação dos mesmos será feita a partir de 2019, de acordo 
com as solicitações do MUNICÍPIO, obedecida a área de atuação da 
CONCESSIONÁRIA.

PARÁGRAFO QUARTO: A Concessionária providenciará a retirada dos 
sanitários públicos instalados na área 3.

CLÁUSULA SEGUNDA: (DO PRAZO) -  O prazo da Concessão de Serviço 
Público, inicialmente firmado em 20 (vinte) anos, é prorrogado por 7 (sete) 
anos, ficando o término estabelecido para 12/12/2026.

PARÁGRAFO NONO -  A CONCESSIONÁRIA antecipará ao MUNICÍPIO, a 
título de receita publicitária relativa ao período de 13/12/2020 a 12/12/2023, a 
quantia de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), correspondente a R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais) por ano, sendo o citado valor pago através 
da guia DARM n° íY\< rk V , emitida pela Subsecretaria de Patrimônio 
Imobiliário.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A antecipação de receita prevista no parágrafo nono 
desta Cláusula não eximirá a CONCESSIONÁRIA do cumprimento de suas 
obrigações contratuais anuais, de forma que a cada ano, caso o valor devido 
com base no disposto no caput da Cláusula Quarta do Termo de Concessão de 
Serviço Público n° 580/99-F/SPA com a redação que lhe foi dada pelo Termo 
Aditivo de Rerratificação do Termo n° 580/99-F/SPA assinado em 28/06/2005, 
seja superiora R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a CONCESSIONÁRIA 
deverá efetuar o pagamento da diferença a maior ao MUNICÍPIO, observado o 
disposto nos parágrafos décimo primeiro a décimo quarto desta Cláusula.

(...)

CLÁUSULA QUARTA: (DO PAGAMENTO)

(...)
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PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O pagamento de que trata o parágrafo 
décimo desta Cláusula deverá ser efetuado até o dia 10 (dez) dos meses de 
março dos anos de 2021, 2022 e 2023 e, se for o caso, no prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias úteis, a contar da data do vencimento do prazo 
contratual, através de guia DARM a ser expedida pela Subsecretaria de 
Patrimônio Imobiliário.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Para fins de cálculo dos valores 
eventualmente devidos ao MUNICÍPIO adotar-se-á o procedimento 
estabelecido nos parágrafos quarto e quinto da Cláusula Quarta do Termo de 
Concessão de Serviço Público n° 580/99-F/SPA com a redação que lhe foi 
dada pelo Termo Aditivo de Rerratificação do Termo n° 580/99-F/SPA assinado 
em 28/06/2005 no que diz respeito aos pagamentos a serem efetuados nos 
meses de março dos anos de 2021, 2022 e 2023.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: No que se refere ao pagamento devido 
ao término do prazo contratual, será realizada auditoria especial para fins de 
cálculo dos valores devidos até o dia 12/12/2026. Para fins de contratação da 
citada auditoria, será observado o procedimento previsto no parágrafo quarto 
da Cláusula Quarta do Termo de Concessão de Serviço Público n° 580/99- 
F/SPA com a redação que lhe foi dada pelo Termo Aditivo de Rerratificação do 
Termo n° 580/99-F/SPA assinado em 28/06/2005, devendo o respectivo 
relatório conclusivo ser entregue até o dia 15/01/2027.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Em caso de atraso na entrega dos 
relatórios conclusivos de auditoria, de atraso de emissão da guia DARM e de 
atraso no recolhimento da citada guia, proceder-se-á na forma prevista nos 
parágrafos quinto, sexto e oitavo da Cláusula Quarta do Termo de Concessão 
de Serviço Público n° 580/99-F/SPA com a redação que lhe foi dada pelo 
Termo Aditivo de Rerratificação do Termo n° 580/99-F/SPA assinado em 
28/06/2005.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: O disposto no parágrafo sétimo da Cláusula 
Quarta do Termo de Concessão de Serviço Público n° 580/99-F/SPA com a 
redação que lhe foi dada pelo Termo Aditivo de Rerratificação do Termo n° 
580/99-F/SPA assinado em 28/06/2005 não será aplicável á antecipação 
prevista no parágrafo nono da Cláusula Quarta do Termo de Concessão de 
Serviço Público n° 580/99-F/SPA com a redação que lhe foi dada pelo presente 
instrumento, de forma que somente haverá pagamento adicional ao Município

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
SUBSECRETARIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
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quando for apurada diferença a seu favor, renunciando a CONCESSIONÁRIA ,■ 
neste ato ao recebimento de eventual diferença apurada em seu favor. ''"l i( i}'j

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: As partes aquiescem que o equilíbrio >j . 
econômico-financeiro do presente aditivo e das condições de extensão 
definidas neste instrumento foram definidos com base nos tributos e encargos 
legais atualmente incidentes sobre o serviço objeto deste aditivo, notadamente 
o valor e periodicidade anual da Taxa de Autorização de Publicidade -  TAP 
estabelecidos pelos arts. 125 e 129 do Código Tributário Municipal, com a 
interpretação dada pelo Decreto n° 41.864/16 (vigente nos termos do Decreto 
n° 44.185/17) e conforme redação vigente na data da assinatura deste aditivo, 
de modo que qualquer agravação em tais bases consistirá em fator de possível 
desequilíbrio econômico-financeiro, a ser objeto de análise e eventual revisão 
contratual, constatado o desequilíbrio.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO: A eventual majoração de tributos e/ou 
encargos legais, notadamente aumento de valores da tabela constante do 
caput do art. 129 do Código Tributário Municipal (excetuando-se a atualização 
anual dos valores da UNIF a qual se manterá a cargo da CONCESSIONÁRIA) 
ou alteração de periodicidade anual da Taxa de Autorização de Publicidade -  
TAP, incluindo, mas não se limitando, a eventual possiblidade de incidência da 
TAP a cada alteração de mensagens consistirá em fator de possívei 
desequilíbrio econômico-financeiro, a ser objeto de análise e eventual revisão 
contratual, constatado o desequilíbrio. ”

LIVRO N°________ SÉRIE “ B”
FLS.______________________
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CLÁUSULA SEGUNDA (DO CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO): - O
gerenciamento integral do presente Termo fica a cargo da Secretaria Municipal de 
Fazenda, que nos limites de suas atribuições legais, ficará encarregada de adotar todas as 
providências necessárias ao cumprimento do objeto deste ajuste, controlar e fiscalizar a 
sua fiel execução, especialmente no que se refere ao cumprimento do disposto no 
parágrafo Terceiro da Cláusula Primeira do Termo de Concessão de Serviço Público n° 
580/99 com a redação que lhe foi dada pelo presente instrumento, que deverá ser efetivado 
com observância do disposto no cronograma estabelecido no Anexo II.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Constitui prerrogativa do MUNICÍPIO, através da Secretaria 
Municipal de Fazenda, exercer, a qualquer tempo, o controle e a fiscalização da execução 
do presente instrumento. A
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PARAGRAFO SEGUNDO: A CONCESSIONARIA franqueará livre acesso aos servidores 
do sistema de controle interno e externo, ou outra autoridade delegada, devidamente 
identificada, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos praticados, relacionados 
direta ou indiretamente ao presente instrumento, quando em missão de fiscalização ou 
auditoria.

CLÁUSULA TERCEIRA (DA PRESTAÇÃO DE CONTAS): - A CONCESSIONÁRIA deverá 
apresentar relatórios de prestação de contas (semestralmente) com o fim de comprovar o 
cumprimento das obrigações assumidas pela mesma no presente instrumento, tal como 
consta do parágrafo Terceiro da Cláusula Primeira do Termo de Concessão de Serviço 
Público n° 580/99 com a redação que lhe foi dada por este aditivo e do seu Anexo II.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os Relatórios mencionados no caput desta Cláusula deverão 
conter os seguintes documentos/informações, servindo para, em caso de inadimplemento, 
adoção das medidas cabíveis:

(i) resumo do que foi executado no período;

(ii) relação dos pagamentos efetuados com cópia fiel dos respectivos comprovantes, 
devendo ser observada a legislação federal, estadual e municipal pertinente, em especial a 
trabalhista, previdenciária e tributária.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Sem prejuízo da imposição das demais penalidades cabíveis, o 
descumprimento do cronograma constante do Anexo II poderá resultar na revisão do 
equilíbrio econômico-financeiro do presente ajuste, com a redução do prazo contratual ou, 
caso o prazo contratual já tenha se encerrado, no pagamento de indenização ao 
MUNICÍPIO.

CLÁUSULA QUARTA (DA RATIFICAÇÃO): - Ficam ratificadas as demais cláusulas 
constantes dos Termos n055 580/99-F/SPA e 32/2005-F/SPA, que não colidirem com o 
disposto no presente Termo.

CLÁUSULA QUINTA: (DA IRRETRATABILIDADE) - O presente Termo é firmado em 
caráter irrevogável e irretratável, obrigando os sucessores da CONCESSIONÁRIA.

CLÁUSULA SEXTA: (DA DOCUMENTAÇÃO) - A CONCESSIONÁRIA apresentou, neste 
ato, os documentos legais comprobatórios do atendimento das condições jurídico-pessoais 
indispensáveis à lavratura do TERMO. m
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CLAUSULA SET1MA (DAS DISPOSIÇOES GERAIS): - As obrigações ora assumidas!
reger-se-ão pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do
MUNICÍPIO. A eficácia deste termo fica condicionada à sua publicação, em extrato, no f
Diário Oficial, no prazo de 20 (vinte) dias contados da assinatura. As despesas decorrentes
da publicação correrão, única e exclusivamente, às expensas da CONCESSIONÁRIA. O
MUNICÍPIO remeterá informação, nos termos da Deliberação 183 de 12 de setembro de
2011, ao Tribunal de Contas, não se responsabilizando, porém, por atos ou fatos
decorrentes do exercício dos controles externo e interno.

il

Pelas partes foi dito que aceitam o presente instrumento, tal como se acha redigido,
o qual é assinado em 5 (cinco) vias para um só efeito, na presença das testemunhas.

E para constar, foi o presente lavrado às fls. a > -f do Livro n° Ai ) , Série "B" 
da Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário por mim, Raphael Ramires Lucena, matrícula 
11/246.127-5.

Rio de Janeiro, de de 2018.

INÍCIPIO
Prefeito

CONCESSIONARY

TESTEMUNHAS:
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ANEXO I
Resumo
Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato de Concessão de Mobiliário Urbano da Cem usa
R $  m i l h a r e s

Itens Valor Descrição

(A) Potencial de Investimento (1 .920) Investimento em 120 Abrigos, valor de R$ 13 mil cada, mais 360 mil de 
custos do ano de 2019. ■

ISS nSo previsto no momento da Concessão (920) ISS à alíquota de 3%  Incidente sobre a receita de 2018 e 2019.

{C ) Atualização monetária sobre antecipações (1 .000) Cálculo da atualização monetária sobre os valores antecipados de R$ 6 
milhões em 2018.

Total da Recomposição Financeira do Contrat' (3.840)

ExtcnsJo do contrato eòr Titios (Cl 1 3.836- . 1 . I' ! ........ ' 1 . .1 ]

PAY BACK 7  a n o s
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ANEXO II
Suporte - Opções de Investimento
R$ milhares

Abrigos sem publicidade 120 13 1.560

Abrigos

• Instalação mediante solicitação da Prefeitura, com prazo de 45 dias; e
• Solicitação de instalação ao longo da vigência do Termo de Concessão.
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Í É D .  O .  IMj(
Dldrlo Oficial do Município do Rio 4o Janeiro

PARTES: 1) Município do Rio do Janeiro 2) Brasil Outdoor LTDA, atual 
donomlnaçQo do Adshel LTDA.
OBJETQ: Alterar a razáo ooclal da Conco35lonúria;orornoverorooquillbr1o 
oconômico-íinancolro da C o n co is ío ; ocroscontar os P a rflg ra fw  Torcolro, 
Quarto, Oulnto o Soxio à Clüusula Pnmolro, modificar a Cldusulo 
Segunda e acreocentar os Porúgrafos Nono. Dódm o. D ódm o Prlmoiro. 
Dódm o So^undo. D ódm o Torcolro, D ódm o Quarto 0 Dódm o Quinto 3 
ClüuauJo Quartn do Tormo n° 578/99-F/SPA o  aous Aditivos. 
FUNDAMENTO: Conformo dodd ldo  no processo 24/000.176/2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
COORDENADOR1A DE ADMtNtSTRAÇÀO 

EXTRATO DO CONTRATO 
P ro c o ta o  Jnotrutivo n* 07/007628/2018 
C on tra to  n * 190/2018 
Data da ass ina tu ra : 26/11/2018
Portos: PCRJ/SME e ZIULEO CCPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
O b jo to : Prestação do serviços do improssOo o  ocabamonto do 
documentos ©letrònlcoc, convorsOo do Imagem, conforoncia, dtetrlbu lç io  
o expodiçúo do rolatónos do controla.
P razo; 28/11/2013 atò 27/11/2020.
V alor To ta l: R$31.955.00
Proçram aa do T rabo lho : 16.01.12.361.0381.2161
Naturoza da Dospoao: 3.3.90.33.03
Nota do E m penho: 2018/003036
Fundam onto : Lei Federal n° 10.520/02 (PE* GP/SUSSC/SRP 
N°357/2017) o  Loi Federal n'’ 8.666/93 o suas altoraçõos.

REQUERIMENTO DE U C EN Ç A 
ATEU ER  FERNANDO MENDES LTDA. - EPP. CNPJ/MF 
14.401.661 /0001 -33. tom a pObllco quo roquorou a Secretario Municipal 
de Conservaçáo e  Melo Ambiente -  SMAC, através do procasso n° 
26/510742/2018, Llconça Municipal do OporaçOo. para o ativJdado do 
Sorviço do Montaçom do M óvols do Qualquor M atorio. situado na Ruo 
Ano Non. 801 - S&o Francisco Xavier - Rio do Jnnclro - Cop. 20,960-004,

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Pr o s a r  o 7 /o o i.9 ce /2 o i8  
In s tru m e n to : Contrato n° 032/2018 
D at? da a ss ina tu ra : 13/12/2018
P artcq : MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SMIH o CONSTRUTORA 
OCR LTDA
O blo to : Obras do Recuporaçflo da Crochê Municipal Slmone do Beauvolr 
Vator: R$ 533.983,86 
P ra ro : 120 dias
P r& oram ad»  Trabalho- 16.01.12.365.0315.1113 
ffo tu reza  da dcapcaa: 4.4.90.51.02 
N ota d?.<fflrnx?nho: 201&/002S4S 
V a lo r do Em oenho: RS S19294.00 
Fundam ento: Loi 8.666/93 o suas aiteraç&oo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
SUBSECRETARIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

EXTRATO DE INSTRUMENTO 
INSTRUMENTO: Termo n® 77/2018-F/SUBPA, 2“ Termo Aditivo oo 
Termo do ConcesaOo do Soa/Iço Público n* 579/99-F/SPA, lavrado om 
19/12/2018. Ois íls. 203 a 210 do Livro n° 115 * Sóno B da Subsecrotana 
do Patrimônio ImobWúrlo.
PARTES: 1) Município do Rio do Janolro 2) Comuaa Rio S/A.
O BJETO: Promovor o  rooquilíbno económlco-flnoncalro do CcncessOo; 
ocroscontaroo ParúgrafosTorcoiro o Q uarto& Cláusula Primeira, modificar 
o Cidusula Segunda o acrescentar os ParúQrofos Nono. DúcJmo. D ódm o 
Primeiro. D ódm o Soflundo. Dódm o Tcrcoiro. D ódm o Quarto. Dóclmo 
Oulnto, D ódm o Sexto o D ódm o SótJmo ó Cláusula Quarta do Tormo n* 
579/99-F/SPA o sou Aditivo.
FUNDAMENTO: Conformo dodcldo no processo CW/sSi .334/201 £.

EXTRATO DE INSTRUMENTO 
INSTRUMENTO: T«rmo n° 78/2018-F/SUBPA, 2* To/mo Aditivo oo 
Tormo do ConoosoJo do Sorviço PObllco n* 580/99-F/SPA, lavrado om 
19/12/2018, i s  fls. 211 o 213 do Livro n* 115 - Série B da Subsecretarla 
do Pctnmònlo ImobUlôrlo.
PARTES: 1) Município do Rio cio Janeiro 2) Ccmusa Rio S/A.
OBJETO: Promover o reoquilíbrjo oocnòmlco-flnancairo da Concot»3o; 
acroocontaros ParígrafosTcrcoIroo Ouartoà Cláusula Prlmolro, modificar 
a Ctúusula Segunda o acroscontar oo Parágrafos Nono, Dúdm o. Dúclmo 
Prtmoiro. D ódm o Sogundo. Dódm o Torcoiro. Dódm o Quarto, Dódm o 
Quinto, Dúcimo Soxto o D ódm o Sótimo ò Ctâusula Quarta do Tormo n° 
530/39'F /SP a  o sou Aditivo.
FU N D ^I^m ^JQ : Conformo doddldo no procoaso 04/551.334/2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OROEM PÚBLICA 
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

Proca&AO In a tn it lv o  n*: 2S/004.491/2018 
C o n tra to : n9 057/2018 
Dota da a u ln o tu ra :  17/12/2013
fa r to s :  Profoltura da Cidade do Rio de Janolro/SEOP o  Fano Consultoria 
doSJotomas Ltda.

O b jo to : P roo taç io  son /ços  do tocnoiogia da irrformoçao relativos ao 
dasenvolvimonto do sIslomoB, manutonção do slstamoo o  conugom  de 
pontos do funçüo, poio poríodo do 24 (vlnto o auatro) rnoscs - Sorviçcs do 
ModlçOo do Slstomas (500 pontos do funçflo).
Prazo: 24 (sHnto o quatro) mcaos.»"! partir <íadata da assinatura do contrato.
Volo r to ta l: R$ 4.990,00 {quatro mlj novocontos o noventa roais).
P rogram o da Trabalho: 39.04.04.127.0503.2749
Natureza da D esposa: 3.3.90.39.31
Nota do Em ponho  n®: 2013/000105
Fundam onto : A n. 1®, coput da Loi n.° 10.520/93.

CONCESSÃO DE LICENÇA 
A u to  P os to  Lua r da R io S o u to s  II L tda . CNPJ 11J 1 7.808/0001-41, 
tom o público quo rocobou do Socrotarla Wunldpol do Conaorvoçúo O Moio 
Am blontc - SCMAC, otravóa do procoaao n° 14/200814/2009, a Licença 
Municipal de OpornçSo n° 2434/201S com vondm ento em 29 .11^026 
paro a atlvidado do Rovonda do Combustfvois líquidos Q G NV com uso do 
Coratíor do Energia Elótrlça gm hor^no de ponw, no onderoçc na Estrado 
Rio Sontos-BR 101. osqu lru  com Estrado do Guandu, a/n*- Km 388, úroo 
romanocconio III -  loto 210 - Sonta Crus - Rio do Janoiro-RJ-,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

{DECRETO N® 3221. DE 1S OE SETEMBRO DE 1981) 
P r o c o * ^  ntt: 09/31/000.206/2016: 09/51/000.167/2016: 
09/69/000.326/2016; 06/61/000.383/2010: 09/64/000^73/2016: 
09/79/000.04^/2016; 09/72^00.489/2016; 09/71/000.149/2016; 
09/63/000.316^!016; 09/75/000.167/2010
1a Term o A d itiv o : 014/2018: 014/2018; 026/2018; 026/2013; 035/2018: 
012/2016; 024/201 e; 026/2018; 038/2016; 026/2013 
DMn dn A ^ ln a tu ra :  0S/12^!018: 06/12/2018; 17/10/2013: 20/12/2013; 
12/12/2018:11/12/2018; 13/12/2018; 13/12/2013; 14/12/2013; 13/12/201$ 
Pnrte-u PCRJ/SMS/CAP3.1: CAP5.1; HWJ; HMSA; HMMC; IMPP; 
HWFST; HMPW; HMLJ; HMHP o n íirma Z1ULÉO COPY COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA
Otai^ta: Pr&rroçaçflo de prazo contratual do prostaçOo do sorviço de 
locaçOo do ImproQôoraa o sistoma do scrondam onto do jmprossOoa. 
com fornoclmonto do todos os suprimentos {Inclusivo papof). Incluindo 
manutonçüo provontlva o  corretiva com roposiç3o do poças 
P p r o ; „15.09/2013 n  14/00/2020; 15/09/2018« 14/09/2020; 15/09/2013 
a 14/03/2020; 1S/09/2018 o 14/09/2020; 15/09/2018 a 14/09/2020; 
15/09/201& a 14/09/2020: 06/09/2013 a 05/09/2020; 15/Q9/2Q18 a 
14/09/2020; 15/09/2018 a 14/09/2020; 15/09/2013 a 14/09/2020 
V n lo rT o tn l: R$327.893.96: RS194.940.72; R$109.575,37; R$299.382,99: 
RS334.577,25; R$53.110,34; R$87,773,57: R $40^49.59; RÍ320.263.4S; 
R$ÔS.488.22
Proom m n dc Trabalho: ia.0a.10.302.05 l2 j2a47:18.09.10^01.0330.2354: 
13.12,10^02.0512^847; 18.67.10.302.Q30GJM09; ia.fl1.10J02.0306.2009; 
13.64.10.302.0306^009; 16,34.10.302.0426^747:18,79.10^02.0306.2009: 
13,89.10.302.03065009; 18.78.10.302.0306^009; 18,74,10.302.0306^151 
Natureza da DMP<wa: 3.3.90.39.78:
N qt^ d o  n®» 7Q1&/347 no vo to rdo  R323.702.55: 2018/348 ro
va lo r do R$24.570,73; 2018/246 no valor do R$28.266,67; 2018/493 no 
valor do RS15.000.00; 2018/810 no valor <|q RS150.000.00; 2018/707 no 
valor do R$35.316.49; 2013/168 no valor do R $3^56.29; 2018/411 no 
valor do R$1.00; 2018/356 no va lor do R$5.925,65; 2013/524 no valor do 
RS5Q.Q0Q.Q0:2018/447 no vo lo rdo  RS10.082.97 
Ftm dnm ^rfto : Loi n9 8.666/93, com fulcro no art. 57. Indao II, o aHoraçõoa 
o polo Docroto n" 3 ^2 1  do 13/09/81; Loi 10.520 do 17/07/2002 o o 
dcdd ldo  no procctwo n° 01/300.304/2014.

SECRETARJA MUNfClPAL DE SAÚDE 
EXTRATO DE INSTRUMENTO CO NTRATUAL 

(DECRETO N* 3221, DE 18 DE SETEMBRO DE 1981)
P roccqaog na: 0&/51/Q00.167/2Q16 
1a T e n ro  A d itivo : 011/2018

P ftrtM - PCRJ/SMS/CAP5.1 o a flrma 21ULÉ0 COPY COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA
S£ü2ÍjíLJom rio  co  Rorraúílcaçflo ao Contrato ^0 1 7 /2 0 1 6  roforonto û 
rotlflcaçAo da Clóusuta Sevto do Tormo ndltivo n°014/20l8 
£C3Í5^15/09/2016 0 14 /09^019
Fundam ento : Loi n® 8.666/93. com fulcro no ort. 57. Indoo II. 0 oltoraçfios 
o polo Docroto rvfi 3.221 da 13 '03 /â i: Loi 10.520 do 17/07/2002 o o 
decidido no procoa&o nD 01/300.304/2014.

SECRETARJA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E MEIO AM BIENTE 
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS 

EXTRATO DE INSTRUMENTO CO NTRATUAL 
Processo : 14/302.324/2016.2® TA na 016/201 e ao Contrato na 105/2016. 
Dota do AssJnatura: 02/12/2018
Parto©: FPJ e INVESTPIAN COMPUTADORES £  SISTEMAS DE 
REFRIGERAÇÃO LTDA
O b jo to : Prorrogação do prozo contratual da prestação do Serviço do 
Locação do Equlpamontoa Elotrûnicos para procosaamonto do dodoo: 
Microcomputadores. Notobooks o Estabilizadores, incluindo aasistônda 
tûcnica, manutonçûo o  substituição do oquipamontôs daniiicadoo e todoa 
oo acosaúrtoe e ponfóhcoo nooossdflos.
Prazo: 2 ^  (vinte o quatro) mosos
Fundam onto : art. 57 tndso 11 Loi Fodoraf n* 8.666/93 o suas altoraç&es.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA >' '
EXTRATO DE TERM O AOlTfVO 

P ro<os*o  Ins tru trvo : 04/000.438/2013 -  /'■
44 T em io  A d it iv o  n,° 118/2013-SW Fao Contraton* 123/2013. ! ( .
Data da A ss in a tu ra : 01/11/2013
Partes: Município do Rio do Janolro / Socrotarta Municipal do Fazonda o 
ZtULEO COPY COMERCIO E SERVIÇOS • E IR EU .
O b jeto; Prorrogaçüo do prazo por moia 120 (conto o vlrrto) dlou.
Prazo: Inído: 01/11/2018 o  Tórmlno: 28/02/2019 
Va lo r Tota l: R $463,421.52 
P rogram a do Trabo lho : 14.01.04.126.0339.2799 
Naturoza da Oeapeoa: 3.3.00.39.73.
Nota de Em penho n.4: 2019/000536
Fundam onto: Art. 57, §  4®, da Lei n ,• 3.666/1993 « suas alteraçfioa.

SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE 
EXTRATO OE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

{DECRETO N® 3221, DE 18 OE SETEMBRO OE 1981)
F ro co s  ao J m  tru t l v o  nB: 09/005.123/2017

D a ta d a  Assinatura.* 10/12/2018
Part<?^: PCRJ /  SMS o PREM1ER SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-ME 
O b lõ to : Internação domldllor, contemplondo equipe aosistondal. 
materiais, medlcamontos, inoumoo oqulpomontos. paru atondor ao 
padente Mateus Oliveira de Santana.
Prazo; 180 (conto o oitenta) dias Ce 10/12/2018 a 07/06/2019.
V a lo r Tota l: RS 1S9.473.25 (conto o dnquonta o novo mil quotrocontoô o 
sotento q trôs raols vlnto o cinco contavos).
P rooram n T rnhn lho : 18.01.10.302.0318.2149 
C ódíao do P oaaM a: 3.3.90.29.93
l^ota E m porib0  2°1 8/001397 no va lor <Jo RS 159.473,25 
Fundam ento : Artloo 24, Inciso IV. om conformidade com o a r t 26 da Loi 
n° 8666/93, alterada polo Loi 8.833/94 o poü  Loi 9648/98, tondo om vista 
o  docldldo no Processo na 09/005,123/2017

EM PRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO  - RIO-URBE 
EXTRATO OE TERMO OE ADITIVO 
(DECRETO N.° 3 J2 1 . DE 18.09.81)

PROCESSO ORIGEM: 07/03/002.554/2014
INSTRUMENTO: 14« Termo Aditivo do ProrrogoçOo n9 083/2018 oo 
Contrato nJ 073/2015 
ASSINATURA: 07/12/2018
PARTES: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO -  R10*URBE « 0 
TRAEL CONSTRUÇÃO. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTOA 
OBJETO: P ro rro g a çã o  do prazo e votar do Contrato n® 073/2015 
VALO R DA PRORROGAÇÃO: R$ 2.835.750.00 (dolo mlthfios. oitocentos 
o trinta o dn co  mH. sotocontos o clrQUünta roab)
VALO R DO CONTRATO: RS 11.343.000.00 (onzo milhóos. trezentos e 
quarento o trOa mH roâia)
PRAZO: 360 (trozontoa o aoaaonto)
PROGRAMA DE TR A 8A LH O : 16.04.12.361.031 S.2081 
NATUREZA OA OESPESA: 3.3.90.39.04 
FONTE DE RECURSO: 107
VALO R OO EMPENHO: 160.000.00 (conto e sessenta mil roais)
NOTA OE EMPENHO: 2018/000787 
FUNDAMENTO: ort, 57. II, da Loi na 8.666/93

FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS AG UAS DO MUNICÍPIO 
OO RIO DE JANEIRO  -RIO-AGUAS 

EXTRATO DE INSTRUMENTO
P r o c ^ s o : 26/701.062/2018
Instrum ento : 1° Tormo aditivo ao contrato 010/2018
Datn dn ass in a tu ra : 10/12/2018
Partes: RIO-AGUAS /  DT ENGENHARIA do omproondimomos Itdo 
O b lo to : Roodoquoçüo do Cronogromo Físico Flroncoíro.
Fundnm ^nto : ArtlflO 05 da Lei Fedoral n 6.666/93 o suas oltoroçôos.

RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
M U C A M 80  SA .  - CNPJ 15.107.246/0004-87 toma público que roquereu 
da Socrotarla M unldpal do Moio Ambionto - SMAC, atravús do procosso 
n° 14/201.319/2012, a renovaçúo do suo Licença M unldpal do OperoçOo
- LMO n° 001322/2014 para ativldado de fabrtcaçío do a n lg o io  poçaa do 
matorlai ptâoiíco o  distribuição o oetocagem do coomótlcos e sonoantes. 
situada no Avenida Srssll, 50701 -  P o rtio  A  -  Padyncia - Rio do Janeiro/RJ.

RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
L1LLO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROOUTOS 
INFANTIS LTDA - CNPJ: 08.895.390/0001-17 tom a púbUco quo requorou 
do Secretaria Municipal do Moio Ambionto > SMAC, atravóa do processo 
na 14/200.898/2007, a ronovaçJo do suo Llconça M unldpol do OporaçOo
- LMO n° 001335/2014 para atividade de fabricaçJo do artefotoa p iia ticos 
pora uso infantil, situado no Avonldc Brasil, 50701 -  Campo G ran d e « Rio 
do JanoIro/RJ.

RIOTUR EMPRESA DE TURISMO DO MUNIClPIO 
DO RIO DE JANEIRO S A .

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 
PROCESSO INSTRUTIVO N»: 01/221.010/2018 
IN ^TR U M E ^TQ : Termo CO Contrato n° 101/2018 
DATA. D A  ASSINATURA: 20.12.2G18
VALOR? R$ 1 472-flOfl CQ

Ano XXXll • Na 139 • Rio de Janeiro Quarta-feira, 26 de Dezembrodô2018

A ttú w d o  D ifiita lia c n tc  po r E>«CPR£SA M U N IC IP A L  D E  A R T E S  G R Á F IC A S  S /A  - 68.697.333/0001-55 
Data: Sábado, 22 dc Dezem bro de 20 3 S às S:59:09 
C ód igo  de Autenticação: c3cdcb$5





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário
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Subsecretaria de Património Imobiliário
Rua Afonso Cavalcanti, 455 -  Anexo -  sala 7 1 1 1 Cidade Nova | Rio de Janeiro [ RJ ) Tel: (21) 2976-3538
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