
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IX 
Equalização dos Riscos 
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Neste anexo estão demonstrados os riscos oriundos da contratação pretendida e propriamente 

da execução da Concessão em suas diversas vertentes e buscar-se-á através dos mecanismos 

ora apresentados, a melhor alocação destes riscos, visando o equilibrio dos riscos contratuais e 

uma melhor prestação de serviços. 

 
RISCOS DO CONCEDENTE: 

1 – Alterações legislativas que modifiquem o objeto do contrato ou a condição da prestação dos 

serviços; 

2 – Solicitação de implementação de novos recursos tecnológicos não previstos quando da 

contratação; 

3 – Utilização de “Fato Princípe” para modificar unilateralmente o contrato; 

4 – Descumprimento das obrigações contratuais que lhe são atribuídas; 

5 – Mudança no quadro político local que evidencie não continuidade dos serviços; 

6 – Alteração significativa nos custos da operação que torne o montante de pagamento 

desproporcional ao resultado obtido pelo prestador de serviços; 

7 – Aumento do perfil de consumo em virtude de novas frentes de utililização de energia elétrica, 

quer seja da iluminação pública, quer seja de prédios públicos; 

8 – Práticas de ilicitudes comissiva ou omissivamente; 

9 –  Demora  ou  frustração  na  obtenção  de licenças e autorizações necessárias para 

operacionalização do negócio; 

 
RISCOS DA CONCESSIONÁRIA: 

 
 

1 – Aumento do valor dos recursos materiais necessários à prestação de serviços; 

2 – necessidade de novos investimentos não previstos, em virtude da alta de preços de materiais 

e mão de obra; 

3 – Obtenção de linhas de créditos específicos; 

4 – Subestimação de números quando da elaboração de proposta comercial; 

5 – Despesas ocasionais oriundas de atuação e ou determinação de órgãos de controle externo; 

6 – Falha de Segurança; 

7 – Ações de terceiros como: roubo, furto ou vandalismo; 

8 – Intempéries que atrasem o atendimento ao cronograma de execução;



 

 

 

9 – Demandas judiciais, em especial na seara trabalhista; 

10 – Custos de ligação à rede de distribuição; 

11 – Obtenção de linhas de crédito; 

12 – Danos a terceiros; 

13 – Equívocos técnicos na implantação dos projetos de engenharia; 

14 – Acidentes de trabalho; 

15 – Mudanças climáticas que alterem o perfil de irradiação solar no local da instalação; 

16 – Falência, recuperação judicial e outras ações de impacto societário; 

 
Haja vista a natureza jurídica e a complexidade dos serviços a serem licitados, ambas as partes 

declaram expressamente conhecerem e que adotarão todas as medidas necessárias para 

mitigação dos riscos, e ou compensá-los quando inescusáveis. 

 
As hipóteses aqui elencadas não são terminativas, podendo surgir outras ao longo da execução 

contratual e, por óbvio, em havendo causa de força maior ou caso fortuito, haverá a consequente 

não incidência dos ônus contratuais de responsabilidade. 

 
Na incidência de quaisquer hipóteses que não tenham sido previstas anteriormente, que não 

tenham sido mitigadas, ou que causem desequilíbrio econômico financeiro, as partes 

diligenciarão nos termos da legislação vigente em busca deste equilíbrio sempre que necessário. 

 
A atuação das partes no que tange ao reequilíbrio econômico financeiro, estará sempre norteada 

pelas hipóteses legais de repactuação e será sempre realizada através de Termo Aditivo 

Contratual, o qual após públicação, passará a ser parte integrante do contrato originário. 

 
À parte que solicitar o reequilíbrio econômico financeiro, caberá a adoção de todas medidas 

necessárias para o intento, em especial a apresentação de laudo técnico que demonstre 

inequivocamente que há um desequilíbrio passível de reparação, sendo que nessa oportunidade 

serão juntados todos os meios de prova admitidos para a exteriorização da necessidade e razão 

do pedido. 


