CONTRATOS COM PARTES RELACIONADAS

ITEM
01

02

VALOR ORIGINAL

DATA DE
VENCIMENTO OU
PRAZO

SALDO REMANESCENTE

CONTRATOS COM O MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

VÍNCULO COM A CIA.

Contrato de Prestação de Serviço
celebrado entre a Econorte e a
Construtora Triunfo S.A., cujo objetivo é
a prestação de serviços especializados de
engenharia de (i) execução de obras de
duplicação, trincheiras, viadutos e pontes
na BR 369 com 34,365 km de extensão, (ii)
obras de restauração e manutenção,
sistema de drenagem, obras de artes,
obras complementares e sinalização, (iii)
obras de interseção na BR 153 km 40,65 e
km 17,80, PR 323 com PR 160 km 9,1 e
PR 323 com PR 437 km 32,4, integrantes
das rodovias do lote 01.
Contrato de Prestação de Serviço
Operacional, entre a Econorte e a Rio
Tibagi, para prestação de serviços de
agenciada faixa de domínio no município
de Jacarezinho/PR, no controle de acessos
irregulares e regulares.

A Econorte é
controlada da
Companhia. A
Construtora Triunfo
e a Companhia
estão sob controle
comum.

R$ 169.425

Junho
2018

de

Outubro de 2021

Esse contrato pode ser rescindido por
qualquer das partes mediante notificação
com antecedência de no mínimo 30 dias.
Pela Econorte no caso de rescisão ou
término do Contrato de Concessão ou se a
Construtora Triunfo (i) transferir no todo ou
em parte o contrato, sem prévia autorização
da Econorte; (ii) não cumprir ou cumprir
irregularmente
qualquer
obrigação
contratual.

R$169.425

30 de
junho de
2018

A Econorte e a Rio
Tibagi
são
empresas
controladas
da
Companhia

R$ 1.280

Março
2018

de

Dezembro
2018

Esse contrato pode ser rescindido por
qualquer das partes mediante notificação
com antecedência de no mínimo 30 dias.

R$ 768

30 de
junho de
2018

R$ MIL

DATA

de

Condições de Rescisão ou de Término
R$ MIL
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DATA

ITEM
03

VALOR ORIGINAL

CONTRATOS COM O MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

VÍNCULO COM A CIA.

Contrato de prestação de serviço celebrado
entre a Transbrasiliana e a Construtora
Triunfo S.A., cujo objeto consiste na
execução pela contratada, no regime
empreitada por preços unitários das obras,
serviços e no fornecimento necessário as
obras de Duplicação de Trechos
específicos da Rodovia BR 153/SP,
conforme
planilha
de
quantidades
estabelecidas no termo referência e
projetos executivos.

A Transbrasiliana é
controlada da
Companhia. A
Construtora Triunfo
e a Companhia
estão sob controle
comum.

R$ MIL
R$ 19.384

DATA DE
VENCIMENTO OU
PRAZO

DATA
Janeiro
2017

de

33 meses após
aprovação
da
ordem
de
serviço

SALDO REMANESCENTE
Condições de Rescisão ou de Término
R$ MIL
Esse contrato pode ser rescindido por
qualquer das partes mediante notificação
com antecedência de no mínimo 30 dias.
Pela Transbrasiliana no caso de rescisão ou
término do Contrato de Concessão ou se a
Construtora Triunfo S.A (i) transferir no todo
ou em parte o contrato, sem prévia
autorização da Transbrasiliana; (ii) não
cumprir ou cumprir irregularmente qualquer
obrigação contratual; (iii) falir, dissolver a
sociedade ou modificar sua finalidade de
modo que, a juízo da Transbrasiliana,
prejudique a execução do contrato; (iv)
reduzir sem antes recorrer a Transbrasiliana,
por prazo superior a 10 dias consecutivos, o
ritmos dos trabalhos ou não cumprir o
cronograma no prazo estabelecido; e (v) sem
a devida autorização escrita, não observar as
especificações técnicas de qualidade dos
serviços contratados.
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R$ 5.171

DATA
30 de
junho de
2018

ITEM
04

VALOR ORIGINAL

CONTRATOS COM O MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

VÍNCULO COM A CIA.

Contrato de prestação de serviço celebrado
entre a Transbrasiliana e a Construtora
Triunfo S.A., cujo objeto consiste na
execução pela no regime de empreitada
por preços unitários, das obras, serviços e
no fornecimento de mão de obra,
equipamentos,
materiais
e
demais
fornecimentos necessários a manutenção e
conservação do pavimento flexível com
utilização de equipe de fresagem, na
Rodovia BR-153/SP.

A Transbrasiliana é
controlada da
Companhia. A
Construtora Triunfo
e a Companhia
estão sob controle
comum.

R$ MIL
R$ 7.600

DATA DE
VENCIMENTO OU
PRAZO

DATA
Junho
2017

de

Agosto de 2019

SALDO REMANESCENTE
Condições de Rescisão ou de Término
R$ MIL
Esse contrato pode ser rescindido por
qualquer das partes mediante notificação
com antecedência de no mínimo 30 dias.
Pela Transbrasiliana no caso de rescisão ou
término do Contrato de Concessão ou se a
Construtora Triunfo S.A (i) transferir no todo
ou em parte o contrato, sem prévia
autorização da Transbrasiliana; (ii) não
cumprir ou cumprir irregularmente qualquer
obrigação contratual; (iii) falir, dissolver a
sociedade ou modificar sua finalidade de
modo que, a juízo da Transbrasiliana,
prejudique a execução do contrato; (iv)
reduzir sem antes recorrer a Transbrasiliana,
por prazo superior a 10 dias consecutivos, o
ritmos dos trabalhos ou não cumprir o
cronograma no prazo estabelecido; e (v) sem
a devida autorização escrita, não observar as
especificações técnicas de qualidade dos
serviços contratados.
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R$ 2.881

DATA
30 de
junho de
2018

VALOR ORIGINAL

DATA DE
VENCIMENTO OU
PRAZO

CONTRATOS COM O MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

VÍNCULO COM A CIA.

05

Contrato de prestação de serviço celebrado
entre a Transbrasiliana e a Construtora
Triunfo S.A.. O objeto deste Contrato
consiste na execução pela contratada das
obras, por serviços e fornecimento de
matérias, equipamentos, mão de obra e
demais fornecimento nas obras de
melhoria de acessos da Rodovia BR
153/SP, nos seguintes Locais: km 107
+200; km 119+700; 161 + 700; km 278 +
500; km 279 + 400; km286 + 500; km301 +
900; km 310 + 600; km 314 + 180; km; km
319 + 200; km 322 + 870; km 325 + 800.

A Transbrasiliana é
controlada da
Companhia. A
Construtora Triunfo
e a Companhia
estão sob controle
comum.

R$3.013

Outubro de
2017

Outubro de 2018

06

Contrato de prestação de serviço celebrado
entre a Transbrasiliana e o Centro
Tecnológico de Infraestrutura Viária
LTDA (CTVias). O objeto deste Contrato
consiste na prestação de serviços de
engenharia, por meio da avaliação das
condições funcionais e estruturais dos
pavimentos flexíveis e rígidos e avaliação
dos elementos rodoviários de sinalização e
de
proteção
em
atendimento
ao
estabelecido no PER (Programa de
Exploração da Rodovia) da Rodovia BR
153/SP.

A Transbrasiliana e
o CTVias são
empresas
controladas da
Companhia.

R$750

Janeiro
2018

Janeiro de 2019

ITEM

R$ MIL

DATA

de

SALDO REMANESCENTE
Condições de Rescisão ou de Término
R$ MIL
Esse contrato pode ser rescindido por
qualquer das partes mediante notificação
com antecedência de no mínimo 30 dias.
Pela Transbrasiliana no caso de rescisão ou
término do Contrato de Concessão ou se a
Construtora Triunfo S.A (i) transferir no todo
ou em parte o contrato, sem prévia
autorização da Transbrasiliana; (ii) não
cumprir ou cumprir irregularmente qualquer
obrigação contratual; (iii) falir, dissolver a
sociedade ou modificar sua finalidade de
modo que, a juízo da Transbrasiliana,
prejudique a execução do contrato; (iv)
reduzir sem antes recorrer a Transbrasiliana,
por prazo superior a 10 dias consecutivos, o
ritmos dos trabalhos ou não cumprir o
cronograma no prazo estabelecido; e (v) sem
a devida autorização escrita, não observar as
especificações técnicas de qualidade dos
serviços contratados.
Esse contrato pode ser rescindido por
qualquer das partes mediante notificação
com antecedência de no mínimo 30 dias.
Pela Transbrasiliana no caso de rescisão ou
término do Contrato de Concessão ou se o
Centro Tecnológico de Infraestrutura Viária
LTDA (i) transferir no todo ou em parte o
contrato, sem prévia autorização da
Transbrasiliana; (ii) não cumprir ou cumprir
irregularmente
qualquer
obrigação
contratual; (iii) falir, dissolver a sociedade ou
modificar sua finalidade de modo que, a juízo
da Transbrasiliana, prejudique a execução
do contrato.
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DATA

R$ 2.774

30 de
junho de
2018

R$400

30 de
junho de
2018

ITEM
07

VALOR ORIGINAL

CONTRATOS COM O MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

VÍNCULO COM A CIA.

Contrato de prestação de serviço celebrado
entre a Transbrasiliana e a Construtora
Triunfo S.A.. O objeto deste Contrato
consiste na execução pela contratada, no
regime de empreitada por preços unitários,
das obras, serviços e no fornecimento
necessário das obras de Duplicação de
Trechos específicos da Rodovia BR
153/SP, conforme planilha de quantidades
estabelecidas no termo referência e
projetos executivos Duplicação da BR153/SP do km 74+900 ao km 75+200.

A Transbrasiliana é
controlada da
Companhia. A
Construtora Triunfo
e a Companhia
estão sob controle
comum.

R$ MIL
R$1.120

DATA
Maio 2018

DATA DE
VENCIMENTO OU
PRAZO
Julho de 2018

SALDO REMANESCENTE
Condições de Rescisão ou de Término
R$ MIL
Esse contrato pode ser rescindido por
qualquer das partes mediante notificação
com antecedência de no mínimo 30 dias.
Pela Transbrasiliana no caso de rescisão ou
término do Contrato de Concessão ou se a
Construtora Triunfo S.A (i) transferir no todo
ou em parte o contrato, sem prévia
autorização da Transbrasiliana; (ii) não
cumprir ou cumprir irregularmente qualquer
obrigação contratual; (iii) falir, dissolver a
sociedade ou modificar sua finalidade de
modo que, a juízo da Transbrasiliana,
prejudique a execução do contrato; (iv)
reduzir sem antes recorrer a Transbrasiliana,
por prazo superior a 10 dias consecutivos, o
ritmos dos trabalhos ou não cumprir o
cronograma no prazo estabelecido; e (v) sem
a devida autorização escrita, não observar as
especificações técnicas de qualidade dos
serviços contratados.
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R$ 1.093

DATA
30 de
junho de
2018

ITEM
08

VALOR ORIGINAL

CONTRATOS COM O MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

VÍNCULO COM A CIA.

Contrato de prestação de serviço celebrado
entre a Transbrasiliana e a Construtora
Triunfo S.A.. O objeto deste Contrato
consiste na execução pela contratada, no
regime de empreitada por preços unitários,
das obras, serviços e no fornecimento
necessário mão de obra, equipamentos,
materiais
e
demais
fornecimentos
necessários a manutenção e conservação
do pavimento flexível com utilização de
equipe de fresagem, na Rodovia BR153/SP..

A Transbrasiliana é
controlada da
Companhia. A
Construtora Triunfo
e a Companhia
estão sob controle
comum.

R$ MIL
R$1.742

DATA
Setembro
2017

DATA DE
VENCIMENTO OU
PRAZO
Julho de 2018

SALDO REMANESCENTE
Condições de Rescisão ou de Término
R$ MIL
Esse contrato pode ser rescindido por
qualquer das partes mediante notificação
com antecedência de no mínimo 30 dias.
Pela Transbrasiliana no caso de rescisão ou
término do Contrato de Concessão ou se a
Construtora Triunfo S.A (i) transferir no todo
ou em parte o contrato, sem prévia
autorização da Transbrasiliana; (ii) não
cumprir ou cumprir irregularmente qualquer
obrigação contratual; (iii) falir, dissolver a
sociedade ou modificar sua finalidade de
modo que, a juízo da Transbrasiliana,
prejudique a execução do contrato; (iv)
reduzir sem antes recorrer a Transbrasiliana,
por prazo superior a 10 dias consecutivos, o
ritmos dos trabalhos ou não cumprir o
cronograma no prazo estabelecido; e (v) sem
a devida autorização escrita, não observar as
especificações técnicas de qualidade dos
serviços contratados.
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R$ 356

DATA
30 de
junho de
2018

ITEM
09

VALOR ORIGINAL

CONTRATOS COM O MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

VÍNCULO COM A CIA.

Contrato de prestação de serviços entre a
CSE Centro de Soluções Estratégicas
S.A.(Contratada) e a Tijoá Participações e
Investimentos S.A (Contratante). O
contrato está dividido em três frentes de
trabalho:
a) Serviços Regulares de Administração,
Gestão da Engenharia de Operação e
manutenção, gestão Ambiental e
Fundiária;

A Tijoá e a CSE
são controladas em
conjunto da
Companhia.

b)

Serviços Específicos demandados
individualmente com duração e
objetivos não regulares;

c)

Serviços de Gestão de Projetos e
apoio
técnico
a
projetos
subcontratados pela Contratante ou
subcontratados pela contratada junto a
terceiros

R$ MIL
R$ 45.827*

DATA
Outubro de
2015

DATA DE
VENCIMENTO OU
PRAZO
Outubro de 2019

SALDO REMANESCENTE
Condições de Rescisão ou de Término
R$ MIL
Constituem causas de rescisão:
a) decretação da falência ou dissolução,
liquidação ou deferimento do processamento
da recuperação judicial ou dela recuperação
extrajudicial de qualquer das partes
declarada ou homologada;
b) descumprimento de qualquer cláusula ou
condição do contrato pela contratada ou pela
contratante;
c) incapacidade financeira da contratada,
devidamente comprovada, que afete a
execução do contrato ou incapacidade
financeira da contratante, devidamente
comprovada, que afete o pagamento dos
valores devidos por força deste contrato;
d) atraso injustificado no pagamento de
qualquer parcela devida pela contratante, por
prazo superior a 60 (sessenta) dias.

(*) Alteração no valor original e saldo
remanescente se deve a aditivo contratual
datado de 25 de outubro de 2016, no montante
de R$ 9.347 mil.
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R$ 17.168

DATA
30 de
junho de
2018

ITEM
10

11

VALOR ORIGINAL

DATA DE
VENCIMENTO OU
PRAZO

CONTRATOS COM O MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

VÍNCULO COM A CIA.

Contrato de Empreitada, a Preço Global, na
modalidade “turnkey lump sum” firmado
entre a Concebra – Concessionária das
Rodovias Centrais do Brasil S.A. e a
Construtora Triunfo S.A. cujo objeto são
obras,
serviços
e
fornecimentos
necessários ao desempenho dos itens 3.1
e 3.2 do PER (trabalhos iniciais constantes
da frente de recuperação e manutenção, os
demais trabalhos de recuperação do
sistema rodoviário constantes da frente de
recuperação e manutenção e os trabalhos
de ampliação de capacidade e melhorias
constantes da frente de ampliação de
capacidade e manutenção de nível de
serviço.
O reajuste das parcelas vincendas do
preço global será realizado anualmente
com base na fórmula descrita no contrato e
no índice do IPCA/IBGE.
Contrato de Prestação de Serviços,
celebrado entre a Concer e o Consórcio
Nova Subida da Serra, para implantação
da Nova Subida da Serra.

A Concebra é uma
empresa
controlada da
Companhia. A
Construtora Triunfo
e a Companhia
estão sob controle
comum.

R$ 3.510.446

Março
2014

de

Fevereiro
2019

A Concer é
empresa
controlada da
Companhia. A
Construtora Triunfo
detém participação
no Consórcio. A
Construtora Triunfo
e a Companhia
estão sob controle
comum.

R$ 769.930

Agosto
2013

de

Agosto de 2016

R$ MIL

DATA

de

SALDO REMANESCENTE
Condições de Rescisão ou de Término
R$ MIL

DATA

As condições para rescisão contratual tanto
por parte da contratada quanto pela
contratante estão previstas na cláusula 35 do
contrato, as quais são:
(i) Abandono da obra.
(ii) Atraso de quaisquer marcos contratuais.
(iii) Cessão total ou parcial dos créditos
decorrente do contrato a terceiros, sem
prévia a expressa autorização.
(iv) Decretação de falência da contratada.
(v)
Suspensão dos serviços por
determinação de autoridade competente.

R$ 2.997.885

30 de
junho de
2018

Inadimplemento de uma das partes; Violação
grave, contínua e não sanada das
obrigações contratuais; Execução em
desacordo com as normas técnicas; Desvio
de objeto; Oposição à fiscalização;
Sinalização não adequada das obras.

R$ 202.144

30 de
junho de
2018
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VALOR ORIGINAL

DATA DE
VENCIMENTO OU
PRAZO

CONTRATOS COM O MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

VÍNCULO COM A CIA.

Contrato entre a empresa Aeroportos
Brasil Viracopos S.A. e o Consórcio
Construtor Viracopos (constituído pelas
companhias Constran S.A. e Construtora
Triunfo), referente à prestação de serviços
referentes às obras de ampliação e
fornecimento de equipamentos e sistemas,
bem como as atividades de engenharia
necessárias
ao
desempenho
das
obrigações listadas no contrato de
concessão
referentes
à
fase
IB.
Modalidade: ‘EPC – Turn Key lump sum’.

A Aeroportos Brasil
Viracopos é
controlada em
conjunto da
Companhia. A
Construtora Triunfo
e a Companhia
estão sob controle
comum.

R$ 2.065.042

Novembro
de 2012

R$ 778.601

Dezembro
de 2014

13

Adiantamento de recursos feito pela
Companhia para a Aeroportos Brasil
S.A., a título de adiantamento para futuro
aumento de capital.

A Aeroportos Brasil
S.A é controlada
em conjunto da
Companhia.

R$ 951

Junho
2018

de

14

Adiantamento de recursos feito pela
Companhia para a Ecovale – Empresa
Concessionária de Rodovias do Vale do
Itajaí., a título de adiantamento para futuro
aumento de capital.

A Ecovale é
controlada da
Companhia.

R$ 1.013

Junho
2018

de

ITEM
12

R$ MIL

DATA

Indeterminado*

SALDO REMANESCENTE
Condições de Rescisão ou de Término
R$ MIL

DATA

R$ 3.775

30 de
junho de
2018

Indeterminado

A contratante poderá mediante notificação
escrita com antecedência mínima de 30 dias,
determinar ao contratado a suspensão da
execução de todas e quaisquer de suas
obrigações. A notificação deverá detalhar as
providências necessárias a serem tomadas
pelo contratado para implementação da
suspensão indicando, inclusive, a data de
seu início.
A contratante deverá pagar ao contratado
todos os custos e despesas comprovados
como consequência da suspensão sem
prejuízo do pagamento das indenizações e
ou multas e demais penalidades aplicáveis.
Quando do reinício dos trabalhos, o
cronograma geral das obras, serviços e
demais prestações que componham os
serviços e fornecimentos preliminares
deverão ser revisados pelas partes, a fim de
que os preços e prazos venham ser
adaptados em razão dos efeitos decorrentes
da paralização solicitada.
Em qualquer hipótese de rescisão, mesmo
por culpa da contratante, aplicar-se-á à parte
infratora, multa não compensatória de 5% do
valor total do preço global.
Inexistente

R$ 951

30 de
junho de
2018

Indeterminado

Inexistente

R$ 1.013

30 de
junho de
2018

*(Este contrato
vigerá desde a
data de sua
assinatura até o
desempenho
integral de seu
objeto, com
execução
completa e
integral das
obrigações do
contrato.)
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ITEM
15

16

17

18

19

CONTRATOS COM O MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
Adiantamento de recursos feito pela
Companhia para a Rio Claro Energia
LTDA., a título de adiantamento para futuro
aumento de capital.
Adiantamento de recursos feito pela
Companhia para a Dable Participações
Ltda., a título de adiantamento para futuro
aumento de capital.
Adiantamento de recursos feito pela
Companhia para a Concebra –
Concessionária das Rodovias Centrais
do Brasil S.A., a título de adiantamento
para futuro aumento de capital.
Empréstimo concedido pela Companhia
para a Rio Claro a título de Mútuo. O saldo
devedor será reajustado pela variação de
100% do CDI, acrescido de IOF.
Empréstimo concedido pela Companhia
para a Concer - Companhia de
Concessão Rodoviária Juiz de Fora S.A.,
a título de Mútuo. O saldo devedor será
reajustado pela variação de 100% do CDI,
acrescido de 7,0% ao ano e IOF.

VALOR ORIGINAL

DATA DE
VENCIMENTO OU
PRAZO

VÍNCULO COM A CIA.
R$ MIL

DATA

SALDO REMANESCENTE
Condições de Rescisão ou de Término
R$ MIL

DATA

A Rio Claro é
controlada da
Companhia.

R$ 12.823

Junho
2018

de

Indeterminado

Inexistente

R$ 12.823

30 de
junho de
2018

A Dable é
controlada da
Companhia.

R$ 126.447

Junho
2018

de

Indeterminado

Inexistente

R$ 126.447

30 de
junho de
2018

A Concebra é
controlada da
Companhia.

R$ 46.900

Junho
2018

de

Indeterminado

Inexistente

R$ 46.900

30 de
junho de
2018

A Rio Claro é
controlada da
Companhia.

R$ 198.982

Abril
2018

de

Abril de 2019

Inexistente

R$ 198.982

30 de
junho de
2018

A Concer é
controlada da
Companhia.

R$ 5.638

Março
2018

de

Dezembro
2018.

Inexistente

R$ 5.638

30 de
junho de
2018

de
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