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EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2022 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA 

 

 

O MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, Inscrito no CNPJ sob nº 83.102.640/0001-30, através do seu 

Prefeito, representado neste ato pelo Sr. GERVÁSIO JOSÉ MACIEL, inscrito no CPF sob nº 

121.340.239-53, torna público que fará realizar licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA, do 

MENOR PREÇO DA TARIFA DE REMUNERAÇÃO”, visando à outorga para CONCESSÃO DO 

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO 

DE ITUPORANGA/SC, conforme artigo 15, inciso I da Lei Federal nº 8.987/95, Lei Federal 8.666/93 e 

de acordo o termo de Referência deste edital. Os interessados deverão protocolar a entregados 

envelopes da Documentação de Habilitação e Propostas de Preços para o objeto do presente Edital 

de Licitação, até as 09h00min horas do dia 22/02/2023 através de seu Protocolo Geral localizado na 

entrada principal do paço Municipal, sito na Rua Vereador Joaquim Boeing, 40 – Centro – Ituporanga – 

SC. 

 

I - A sessão público para abertura dos envelopes contendo a “Documentação” e “Propostas de Preços” 

será realizada no dia 22 fevereiro de 2023 às 09h30min na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal, localizada na Rua Vereador Joaquim Boeing, 40 – Centro – Ituporanga - SC, com a 

presença ou não dos proponentes. 

 

II - Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a data e 

hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e ou enviadas 

por qualquer meio, anteriormente à data do vencimento. 

 

III - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a 

realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficara automaticamente prorrogada para o 

primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 
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1. DO OBJETO 

A presente licitação tem como objeto: A SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO À ABERTURA DE 

PROCESSO LICITATÓRIO CUJO OBJETO É A OUTORGA DE CONCESSÃO DO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE 

ITUPORANGA, COM TARIFA MÁXIMA POR USUÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS). PD 14.489/2022. 

 

1.1 – O objeto da concessão compreende a exploração e prestação do serviço de transporte coletivo 

urbano de passageiros no Município de Ituporanga/SC, colocado à disposição do cidadão/usuário, 

contra a única exigência de pagamento de tarifa fixada pelo Poder Concedente. 

 

1.2 O critério de julgamento a ser adotado na presente licitação será o de MENOR PREÇO DA 

TARIFA DE REMUNERAÇÃO, que não poderá ser superior R$ 6,00 (Seis reais). 

 

1.3 A prestação dos serviços públicos de transporte coletivo de passageiros compreenderá a 

mobilização, operação, conservação, limpeza, manutenção da frota e reposição dos veículos, 

equipamentos, instalações, a manutenção dos terminais e abrigos e outros, atendendo as 

necessidades de transporte da comunidade, em conformidade com o crescimento e dinâmica do 

município. 

 

1.4 - As novas LINHAS que forem criadas em função do crescimento natural ou da dinâmica do uso e 

ocupação do solo do MUNICÍPIO, bem como, da divisão, prolongamento ou fusão de linhas fazem 

parte do objeto da concessão que é outorgada por sistema, de modo que tais serviços serão de 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, resguardando-se a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do CONTRATO. 

 

1.5 Especificamente, o objeto da concessão compreende: 

 

a) A execução do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros mediante a utilização de frota 

de veículos, recursos humanos e materiais adequados, em conformidade com o Anexo II do presente 

Edital, com as normas operacionais definidas no Contrato de Concessão, cuja minuta é Apresentada 

no Anexo IX. 

 

b) Cobrança dos usuários do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros, das tarifas oficiais, 

de modo automático, mediante a implantação de Sistema de Bilhetagem Eletrônico (SBE) em 

conformidade com o anexo XII (Especificação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica) 
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c) Comercialização antecipada de créditos / bilhetes eletrônicos, por meio da Central e dos Postos de 

Atendimento, bem como cobrança de passagens, no momento do embarque, no interior dos veículos, 

em observância à legislação vigente e ao controle do Poder Concedente. 

 

d) Execução do serviço de transporte de usuários portadores de dificuldade de locomoção severa, 

conforme definido no ANEXO XIII do presente edital, (especificação básica para disponibilização de 

atendimento a pessoas com mobilidade reduzida) de forma gratuita, conforme legislação vigente. 

 

e) Manutenção, limpeza, guarda e conservação dos veículos que integram a frota necessária à 

realização dos serviços objeto da Concessão, bem como dos demais equipamentos embarcados que 

neles estejam implantados, observando as normas operacionais definidas neste Edital.  

 

f) Utilização de instalações adequadas de garagens para a execução das atividades operacionais, 

administrativas e de manutenção, bem como para a guarda dos veículos que integram a frota, dotadas 

dos equipamentos e ferramental necessário. (Anexo XIV). 

 

g) Divulgação de informações sobre o funcionamento do serviço e de orientação ao usuário para a sua 

adequada utilização, bem como recepção de reclamações, sugestões e elogios dos usuários mediante 

a disponibilização de canais de comunicação com os usuários.  

 

h) Execução e manutenção de programas de treinamento e capacitação dos funcionários no exercício 

das atividades direta ou indiretamente relacionadas à prestação dos serviços objeto da concessão. 

 

i) As condições específicas para execução dos serviços estão dispostas na minuta do Contrato de 

Concessão, constante no Anexo IX do presente Edital. 

 

2. DA OBTENÇÃO DO EDITAL E HORÁRIO PARA ESCLARECIMENTOS 

 

2.1. Esclarecimentos poderão ser obtidos por e-mail: cpl@ituporanga.sc.gov.br e 

planejamento@ituporanga.sc.gov.br discriminando no assunto o número da Concorrência, ou no setor 

de projetos da Secretaria de Planejamento e no setor de Licitações da Prefeitura do Município de 

Ituporanga, situada à Rua Vereador Joaquim Boeing, 40, Centro das 08h00min às 12h00min e das 

13h30min às 17h30min e pelo fone (**47) 3533-1211. O Edital e o Projeto completo poderão ser 

obtidos pelos interessados no endereço eletrônico: www.ituporanga.sc.gov.br, no link 

Prefeitura/Editais/Licitações. O pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de 

mailto:cpl@ituporanga.sc.gov.br
mailto:planejamento@ituporanga.sc.gov.br
http://www.ituporanga.sc.gov.br/
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interpretação do presente Edital deverá ser encaminhado até 05 (cinco) dias úteis que precedem à 

reunião de entrega dos envelopes, devidamente fundamentado. 

2.1.1. Serão admitidos os pedidos de esclarecimento e impugnações encaminhados via e-mail, no 

endereço eletrônico cpl@ituporanga.sc.gov.br ou licitacao@ituporanga.com.br. 

2.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por irregularidade na 

aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em 

até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da Lei Federal n. 

8.666/1993. 

2.3. Em relação às licitantes, estas poderão protocolar a impugnação até o segundo dia útil que 

anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. A não apresentação no prazo estipulado 

acarretará a decadência do direito de impugnar os termos do edital de licitação. 

2.4. Na ocorrência da necessidade de alteração e/ou complementação de informações à presente 

Licitação, estas serão repassadas a todos os proponentes, por meio de correspondências circulares 

ou e-mails, que passarão a integrar o processo licitatório. 

  

3. DO REMUNERAÇÃO DA CONCESSÃO 

 

3.1. As receitas necessárias para remunerar os encargos da concessão e a CONCESSIONÁRIA 

advirão da cobrança de TARIFA.  

 

3.2. O valor máximo de TARIFA BASE, admitido para fins de proposta comercial, é de R$ 6,00 (Seis 

reais). 

 

3.3. A CONCESSIONÁRIA poderá utilizar a frota como meio de publicidade, na forma da Lei, 

diretamente ou por terceiros, visando à obtenção de receita alternativa. 

 

3.4 O equilíbrio econômico e financeiro da concessão será preservado mediante reajuste e/ou revisão 

tarifária(s), consoante devendo ser mantidas as condições previstas neste Edital e na proposta 

vencedora do certame, nos termos estabelecidos no Contrato de Concessão. 

 

4. DO PRAZO  

4.1.O prazo da permissão de uso será de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado por igual período, 

contados da celebração do respectivo contrato administrativo. 

4.2. Em caso de renúncia contratual por uma das partes em qualquer tempo, a mesma deverá 

comunicar com aviso prévio antecedente de 60 dias para rescisão. 

mailto:cpl@ituporanga.sc.gov.br
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4.3. Ao final da concessão, quer pelo decurso do prazo, quer por qualquer outra forma de extinção, os 

seguintes bens reverter-se-ão ao Poder Concedente, nos termos e condições previstos(as) na Lei nº 

8.987/95 e no Contrato de Concessão; 

 

5. DA OUTORGA   

 

5.1  Muito embora seja obrigação do Município, o oferecimento de linhas de transporte público urbano 

tem se tornado uma “dor de cabeça” aos Municípios, onerando os cofres, cujos gestores estão tendo 

que pagar milhões para fazer frente a um serviço que nem sempre é viável nos Municípios. 

5.2  As notícias que chegam a todo momento são de Municípios endividados com empresas de 

transporte público, a exemplo dos links que constam nos rodapés deste ofício1. Assim, muito embora 

seja do desejo do Município oferecer este importante serviço, sabemos que se está diante de um 

grande problema da atualidade, cuja resolução ainda não é encontrada. 

5.3 Desta forma, usando do poder discricionário de que dispõe, esta Gestão optou por isentar a 

concessionária de outorga, oportunizando que retenha o valor da tarifa como remuneração pelo 

serviço que prestará. 

5.4 O objetivo é que efetivamente haja procura de empresas interessadas em prestar o serviço. 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal vigente, 

da Secretaria Municipal de Planejamento, e dos anos subsequentes: 

 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

1 Secretaria de Planejamento 

2101 Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Planejamento 

3339039990000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor. 

  

                                                           
1 Dívida milionária da Prefeitura de Joinville com empresas do transporte coletivo pode ser abatida em concorrência 

| Saavedra | NSC Total 

https://www.nsctotal.com.br/colunistas/saavedra/divida-milionaria-da-prefeitura-de-joinville-com-empresas-do-transporte
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/saavedra/divida-milionaria-da-prefeitura-de-joinville-com-empresas-do-transporte
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5.2. As despesas que seguirem nos exercícios subsequentes correrão à conta de Dotações 

Orçamentárias que forem consignadas no orçamento do Município e as alterações se processarão por 

meio de procedimento administrativo. 

 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta licitação todas as empresas que atuem no ramo de atividade objeto 

deste edital, e que atendam todas as condições exigidas no presente instrumento e seus respectivos 

anexos. 

6.2. Não será admitida a participação de: 

6.2.1. Empresas declaradas inidôneas por ato do poder público, empresas que estejam 

temporariamente impedidas de licitar, contratar e transacionar com a Administração Pública ou 

quaisquer de seus órgãos descentralizados (Art. 87, III e IV da Lei nº 8.666/93); 

6.2.2. Empresas em consórcio; 

6.2.3. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores, servidor público da ativa ou 

empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista; 

6.2.4. Empresas em processo falimentar e em processo concordatário; 

6.2.4.1. As empresas em recuperação judicial, para a devida participação, deverão apresentar 

Certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica 

e financeiramente a participar de procedimento licitatório, conforme Acórdão 1201/2020 – Plenário – 

Tribunal de Contas da União – TCU. 

6.2.5. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

6.2.5.1. Nos casos previstos na lei municipal Lei Municipal Nº. 2.156 de 04.01.07, em especial o Art. 

3º. É vedado a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com 

empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, 

presidente de fundação pública municipal e seus diretores, devendo tal condição constar 

expressamente dos editais de licitação. 

6.2.6. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei n. 

9.605/98; 

6.2.7. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92; 

6.2.8. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93. 

6.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará na inabilitação do licitante. 

6.4.A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições expressas neste 

Edital e em seus anexos. 

 

7. DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 
 

 

Secretaria Administração - Licitações e Contratos - Rua Vereador Joaquim Boeing, nº 40, Centro - CEP 88.400-000 - Centro  

Ituporanga – SC - Telefone: (47) 3533-1211 - Site: www.ituporanga.sc.gov.br.  
Página 7 de 91 

 

 

7.1. Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública desta Concorrência, a 

licitante interessada, ou seu representante, deverá identificar-se e, no caso de representante, este 

deverá comprovar o credenciamento e os necessários poderes para formulação de propostas e para a 

prática de todos os atos relativos ao certame. 

7.2. Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante da licitante, o 

credenciado entregará a Comissão: 

7.2.1. Documento de identidade de fé pública; 

 

7.2.2.Se representante (preposto/procurador): 

 

7.2.2.1. Cópia do contrato social contendo todas as alterações ou última alteração consolidada; 

7.2.2.2. Estatuto ou ata de eleição do dirigente da licitante; 

7.2.2.3. Procuração pública ou particular com firma reconhecida, com poderes específicos para 

representar a empresa na licitação em todas as suas fases, e todos os demais atos, em nome da 

licitante; 

7.2.2.4. Cópia da cédula de identidade. 

7.2.3. Se dirigente/proprietário: 

7.2.3.1. Cópia do contrato social contendo todas as alterações ou última alteração consolidada, 

estatuto ou ata de eleição do dirigente da licitante, no qual estejam expressos os seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

7.2.3.2. Cópia da cédula de identidade. 

7.3. A documentação para o credenciamento poderá ser: 

7.3.1. Cópia autenticada por Cartório, ou; 

7.3.2. Cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais na data da abertura, para conferência 

por membro da Comissão Permanente de Licitações, ou; 

7.3.3. Exemplar da publicação em órgão da imprensa oficial. 

7.4. A empresa que se encontrar em recuperação judicial, deverá apresentar, no momento do 

credenciamento, Certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está 

apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, conforme Acórdão 

1201/2020 – Plenário – Tribunal de Contas da União – TCU. 

 

8. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

8.1. Os proponentes deverão apresentar os documentos relativos à habilitação e proposta de preços, 

separadamente, em envelopes fechados, lacrados e rubricados no fecho, devidamente identificados 

com o nome da licitante e obrigatoriamente contendo a seguintes informações na parte frontal: 
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ENVELOPE NO 1 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023/PMI 

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

ABERTURA: 22/02/2023 às 09h30min 

 

ENVELOPE Nº 2 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023/PMI 

DA PROPOSTA DE PREÇOS 

ABERTURA: 22/02/2023 às 09h30min 

 

8.2.Será admitida a remessa dos envelopes pelos Correios, desde que recebidos no protocolo Geral 

da Prefeitura Municipal de Ituporanga (Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de 

Administração do Município, Setor de Licitações e Contratos, situada na Rua Vereador Joaquim 

Boeing, 40, Centro, Ituporanga-SC) até a data e horário estipulados para a entrega. Neste caso, todos 

os envelopes deverão estar dentro de outro envelope, devidamente identificados. 

 

9. DA DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE NO 1) 

9.1. Os documentos necessários para habilitação deverão ser entregues em 01 (uma) via, 

preferencialmente numerados, sequencialmente, rubricados em todas as suas páginas por 

representante legal da licitante ou preposto e preferencialmente acompanhando o rol dos documentos 

entregues, devendo ser apresentados: 

9.1.1. Em original, ou; 

9.1.2. Cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais na data da abertura, para conferência 

por membro da Comissão Permanente de Licitações; 

9.1.2.1. A licitante poderá, ainda, autenticar seus documentos nos dias que antecedem a data 

de abertura, junto à Comissão Permanente de Licitações. ou; 

9.1.2.2. Exemplar da publicação em órgão da imprensa oficial. 

9.2. A documentação exigida deverá estar atualizada, legível e em condições de análise por parte da 

Comissão Permanente de Licitações. 

9.3. A documentação exigida deverá estar em nome da licitante e, preferencialmente com o número do 

CNPJ, e endereço respectivo da matriz ou da filial, vedada a apresentação de CNPJ de matriz e 

filial simultaneamente no mesmo processo licitatório, conforme abaixo: 

9.3.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
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9.3.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz; 

9.3.3. Se a licitante for à matriz e a fornecedora for à filial, os documentos deverão ser apresentados 

em nome da matriz e da filial simultaneamente. 

9.4. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, 

tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02, desde que sua 

veracidade seja confirmada pela Comissão Permanente de Licitações. 

9.5. A documentação exigida deverá apresentar prazo de validade até a data limite fixada para a 

entrega dos envelopes. Não constando a vigência, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias da 

data da emissão. 

9.6. A documentação para fins de habilitação, a ser inclusa no respectivo envelope (Envelope nº 1 – 

Documentos de Habilitação), será composta de: 

9.6.1. Habilitação Jurídica; 

9.6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

9.6.3. Qualificação Econômico-Financeira; 

9.6.4. Qualificação Técnica; 

9.6.5. Documentação Complementar. 

 

10. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

10.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

10.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores. 

10.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício. 

10.4.Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

10.5. Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da licitante. 

10.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir ou Certificado de Registro Cadastral - CRC compatível com o ramo 

do objeto da Licitação. 

 

11. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

11.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) (Atualizado). 

11.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS). 
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11.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do 

Licitante, através das seguintes Certidões: 

11.3.1. Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 

inclusive os decorrentes da Lei Federal nº 8.112/90; 

11.3.2. Certidão Negativa de Débito Estadual; 

12.3.3. Certidão Negativa de Débito Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

11.4. Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

11.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, deverá apresentar, no envelope da 

habilitação, certidão emitida pela Junta Comercial (conforme art. 8° da Instrução Normativa n° 103 de 

30/04/2007) ou declaração firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos para habilitação.  

11.5.1 O credenciamento do licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte somente será 

procedido pela Comissão Permanente de Licitações se o interessado comprovar tal situação jurídica.  

11.5.2 A não comprovação de enquadramento da empresa como ME ou EPP, na forma do 

estabelecido no item 12.5 deste Edital, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando a 

Comissão Permanente de Licitações, a aplicar os benefícios da Lei Complementar n°123/2006. 

Aplicáveis ao presente certame.  

11.5.3 A responsabilidade pela declaração de enquadramento, conforme previsto nos itens anteriores, 

é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que possam 

advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

 

11.6. Para fins de habilitação, serão aceitas Certidões Positivas com Efeito de Negativa. 

 

12. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA 

12.1.Quanto a Qualificação Econômico-Financeira: 

 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já, exigível e 

apresentado na forma da lei, com a indicação do n° do Livro Diário, número de registro na Junta 

Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, cujos índices deverão ser apurados e apresentados (em planilha) 

pela aplicação da seguinte fórmula: 

 

AD 
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: --------- = índice mínimo: 0,05 

PC 
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AC 
LIQUIDEZ CORRENTE: -------- = índice mínimo: 1,00 

PC 
 

AC + ARLP 
LIQUIDEZ GERAL: ----------------- = índice mínimo: 1,00 

PC + PELP 
 

PL 
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: --------------- = índice mínimo: 1,00 

PC + PELP 
 

PC + PELP 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: -------------------- = índice máximo: 0,51 

AT 
 

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível (caixa+ banco); ARLP = Ativo Realizável em 

Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo 

Exigível e Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido. 

 

Observação1: É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo 

aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 

 

Observação2: A empresa constituída a menos de um ano poderá apresentar balanço de abertura. 

 

Observação3: A justificativa para a exigência em questão está na complexidade e necessidade de 

futuros investimentos a serem realizados pela Concessionária, o que demanda demonstração de boa 

situação financeira. 

 

12.2.Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor 

do Foro da sede da matriz da Pessoa Jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 

pessoa física. Caso a Licitante tenha sede ou matriz no Estado de Santa Catarina, deverá emitir duas 

certidões, uma via sistema e-Proc e outra via SAJ. 

 

13. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

13.1. Declaração do licitante que concorda com todos os termos e condições do presente edital e dos 

seus anexos, obtendo para si, sob sua própria responsabilidade, os riscos e ônus de todas as 

informações que possam ser relevantes e necessárias para a elaboração da proposta e adjudicação 

do serviço, se vencedora da licitação. (Anexo III) 
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13.2. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal. (Anexo IV) 

13.3. Declaração do licitante da inexistência de superveniência de fato impeditivo de habilitação, nos 

termos do artigo 32, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, de que não foi declarada inidônea e nem está 

suspensa em nenhum órgão público, Federal, Estadual ou Municipal, conforme modelo. (Anexo V) 

13.4. Declaração de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, 

nos termos da Lei Complementar nº 123/06, quando for o caso. (Anexo VI) 

13.5. Declaração Negativa de Vínculo Empregatício com Órgão ou Entidade Pública. (Anexo VII) 

13.6.Declaração indicando o profissional que será o responsável pelo acompanhamento do contrato 

administrativo na vigência da permissão de uso oneroso do espaço público. (Anexo VIII)  

a) Deverá ser Apresentado a comprovação do vínculo do(s) profissional(is), responsável técnico que 

acompanhará a execução dos serviços. 

13.7.Folha para elaboração do contrato devidamente preenchida conforme modelo (Anexo X) 

13.8. Declaração de que disponibilizará frota de acordo com as especificações do edital – (ANEXO 

XV); 

13.9. Declaração de compromisso e cumprimento, à Lei Federal nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção) 

(Anexo XII). 

13.10. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar deverá 

comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante. 

 

14. DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 2 

14.1.No envelope Nº 2, a PROPOSTA DE PREÇOS, deverá ser apresentada no original ou em 

fotocópia autenticada, elaborada através de meio eletrônico, em papel timbrado ou identificado com 

carimbo padronizado do (CNPJ) da firma licitante, em uma única via, sem emenda, rasura, entrelinha 

ou ressalva, indicando o número deste Edital, bem como, datada, assinada na última folha e rubricada 

as demais pelo representante legal da licitante. A proposta de preços deverá ser Obrigatoriamente 

conforme instruções abaixo:  

 

14.1.1. Para formular a proposta em meio eletrônico, a empresa licitante deverá cadastrar-se no portal 

https://ituporanga.atende.net, inserir todos os dados da empresa e após o cadastro e liberação do 

acesso pelo TI do Município de Ituporanga, deverá acessar com o seu CNPJ e senha cadastrada, 

clicar em fornecedor conforme figura abaixo: 

 

https://ituporanga.atende.net/
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14.1.2. Após clicar em acessar online, inserir a sua proposta contendo valores unitários com no 

máximo 02 (duas) casas decimais, deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, telefone 

de contato, número da conta bancária, não podendo conter rasuras ou entrelinhas (caso não tenha 

campo para inserir tais informações, deverão estar em folha complementar), devendo ser assinada, 

rubricada em todas as páginas e, deverá conter ainda: 

a) Na Proposta de Preço já estarão incluídos todos os materiais, equipamentos e serviços necessários 

ao perfeito cumprimento do objeto especificado, os tributos, inclusive contribuições fiscais e para-

fiscais, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, ferramentas, acessórios, instalações, 

utensílios, transporte, acondicionamento, bem como quaisquer outros custos que poderão ocorrer até 

o fiel cumprimento do objeto ora licitado. 

c) Conter assinatura, nome por extenso, Nº CPF e RG do signatário, sua função e/ou cargo na 

empresa, tudo de modo legível. 

 d) Conter prazo de validade da Proposta de Preços, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

a contar da data de sua abertura, sendo este o prazo considerado em caso de omissão; 

e) As propostas porventura sem data serão consideradas emitidas para o dia do vencimento desta 

licitação. 

f) A proposta uma vez aberta é irretratável e irrenunciável, e à licitante inadimplente serão aplicadas 

as penalidades previstas no Art. 87 da Lei Nº 8.666/93 e alterações, respeitado o disposto no seu 

artigo 43, parágrafo 6º.        

g) Serão desconsideradas as propostas que deixarem de cumprir integralmente ou em parte qualquer 

um dos itens dos envelopes n. 1 e 2;     

h) Não serão tomadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital, nem as 

propostas que contiverem apenas o oferecimento de uma redução sobre a proposta mais barata; 
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i) A Proposta de Preços eletrônica deverá ser impressa e acondicionada, apresentada em envelope, 

lacrado devendo o mesmo ser timbrado e/ou identificado com carimbo padronizado do (CNPJ) da 

firma licitante, contendo em sua parte frontal os dizeres conforme item 8.1, envelope nº 2. 

j) A licitante terá sua proposta desclassificada para o item cuja especificação não for compatível com a 

descrição e unidades relacionadas no Termo de Referência do Edital; 

 

14.1.3. É de exclusiva responsabilidade do licitante acessar o sítio eletrônico para cadastramento da 

proposta eletrônica com antecedência ao término do prazo para apresentação da proposta. Caso 

ocorra problema com o cadastramento, o licitante deverá encaminhar o problema ocorrido ao setor de 

TI através do e-mail: ti.ituporanga@gmail.com e ti.ituporanga2@gmail.com ou através do telefone: 47 

3533-1211 Ramal 221. 

 

14.1.4. O município não se responsabilizará por problemas no sistema Ituporanga.atende.net com 

relação ao cadastro do licitante e da proposta eletrônica. 

 

15. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO PROCEDIMENTO 

15.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas que 

queiram assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação, processará a análise e julgamento dos 

documentos e propostas de preços. 

 

15.2. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação. E, caso a 

Comissão Permanente de Licitação julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise da 

documentação de habilitação, e realizar diligências e consultas, marcando nova data e horário para 

prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua decisão aos licitantes; 

 

15.3. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes que 

tenham as propostas, devidamente fechados, deverão ser devidamente rubricados pela Comissão 

Permanente de Licitação e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja decidida a 

habilitação; 

 

15.4. A comissão manterá em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas, com os envelopes N.º 

2 (Proposta de Preços) devidamente fechados e rubricados, até o término recursal, de que trata o 

inciso I, art. 109, da Lei N.º 8.666/93; 

 

15.5. Da reunião para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e proposta, será lavrada 

ata que mencionará todas as licitantes, os documentos e as propostas apresentadas, as reclamações 

mailto:ti.ituporanga@gmail.com
mailto:ti.ituporanga2@gmail.com
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e impugnações feitas, bem como as demais ocorrências que interessem ao julgamento da licitação, 

cuja Ata, será assinada pelos membros da Comissão Permanente De Licitação e por todos os 

licitantes presentes; 

 

15.5.1.  Não serão levadas em consideração as declarações feitas posteriormente à lavratura da ata; 

 

15.6. Não havendo licitante inabilitada ou se todos os inabilitados manifestarem desistência, 

expressamente, em interpor recurso, intenção essa que deverá constar do termo de renúncia do prazo 

recursal, assinada por todos os licitantes presentes, proceder-se-á a imediata abertura dos envelopes 

contendo as propostas das empresas habilitadas, sendo as mesmas rubricadas folha por folha por 

todas as participantes, na presença da Comissão Permanente de Licitação, que, igualmente, as 

rubricara; 

 

15.7. O não comparecimento da licitante ao ato de abertura da proposta, ou falta de sua assinatura na 

respectiva Ata, implicará em aceitação das decisões da Comissão Permanente de Licitação; 

 

15.8. Depois da hora marcada para recebimento dos documentos e proposta, nenhum documento ou 

proposta não será analisado pela Comissão Permanente de Licitação; 

 

15.9. Fica sem o direito de reclamar contra o processamento da presente licitação o licitante que se 

recusar a rubricar as propostas apresentadas ou, no caso de ocorrer o previsto no item 15.7, houver 

assinado a Ata. 

 

16. DOS CRITÉRIOS PARA FINS DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

16.1. A Comissão Inabilitará a licitante proponente que deixar de atender quaisquer informações 

solicitadas no Edital. 

16.2. A Comissão desclassificará as propostas que: 

16.2.1. Não atenderem as exigências do Edital; 

16.2.2. Apresentarem preços inferiores ao preço mínimo indicado no edital; 

16.2.3. Contiverem emendas, borrões ou rasuras em qualquer lugar essencial, ou que encerrem 

condições tidas como essenciais escritas à margem ou fora do seu corpo; 

16.3. Após o exame das propostas a Comissão declarará vencedora aquela que consignar o maior 

preçomensal para a outorga, atendidas as disposições do artigo 48, I, da Lei nº 8666/93. 

16.4. As microempresas e empresas de pequeno porte que apresentarem a declaração constante 

noitem11.5 deste edital poderão sanar eventual restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal 
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e trabalhista após o julgamento das propostas de preços, sendo concedido o prazo de até 8 (oito) dias 

úteis, improrrogáveis, a partir da notificação. 

16.5. Nas situações em que duas ou mais propostas de microempresas e empresas de pequeno porte, 

apresentar o mesmo valor ou duas ou mais propostas de licitantes não enquadrados como 

microempresas e empresas de pequeno porte apresentar o mesmo valor, a classificação será decidida 

por sorteio, em ato público, para o qual os licitantes interessados serão convocados, sendo que a 

forma como se procederá ao sorteio, será definida pela Comissão, ressalvado o disposto no art. 3º, § 

2º da Lei nº 8.666/93. 

16.6. Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte (que apresentarem a declaração constante no item 11.5 deste edital) sejam iguais ou até 10% 

(dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, não enquadrada como microempresas e 

empresas de pequeno porte, será oportunizado à microempresa ou empresa de pequeno porte mais 

bem classificada apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no 

prazo de até 24 horas a partir da notificação, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado.  

16.6.1. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

item 16.4, Serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 

16.4, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

16.6.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos neste subitem, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

17. DA CORREÇÃO DOS ERROS 

17.1. As Propostas que tenham sido classificadas serão verificadas pela Comissão Permanente de 

Licitações para constatar a possibilidade de erros aritméticos nos cálculos e na soma. Os erros serão 

corrigidos pela Comissão da seguinte maneira: 

17.1.1. Nos casos em que houver uma discrepância entre os valores apresentados em números e por 

extenso, o valor apresentado em números deverá prevalecer; 

17.1.2. Nos casos em que houver uma discrepância entre o preço unitário e o valor total, o preço 

unitário proposto prevalece e será corrigido o valor total obtido pela multiplicação. 

17.1.3. Nos casos em que houver discrepância entre o valor da soma de parcelas indicada na 

Proposta e o valor somado das mesmas parcelas, prevalecerá o valor somado e corrigido pela 

Comissão. 

 

18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

18.1. Dos atos praticados pela Administração decorrentes da presente licitação, cabem: 
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18.1.1.  Recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da 
Ata, nos casos de: 
 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
 
b) julgamento das propostas; 
 
c) anulação ou revogação da licitação; 
 
d) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 
 
e) rescisão do termo contratual. 
 
18.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 

objeto da licitação ou do termo contratual, de que não caiba recurso hierárquico. 

 

18.2. A intimação dos atos referidos no subitem 18.1.1.  alíneas " a",  "b",   "c"  e  “e”,    excluídos   os   

relativos a advertência e multa de mora, e no subitem 18.1.2.,  será  feita  mediante  publicação  na  

imprensa  oficial,  salvo  nos   casos  previstos   nas  alíneas  "a"  e   "b",  se presentes  os  prepostos  

das  licitantes   no  ato   em  que  foi  adotada  a   decisão, que poderá ser feita por  comunicação 

direta aos interessados, mencionando-se o fato na respectiva  Ata; 

 

18.3. Os recursos previstos nas alíneas "a" e "b" do subitem 18.1.1 terão efeito suspensivo, podendo a 

autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais 

eficácia suspensiva. 

 

18.4. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis. 

 

18.5. Os recursos deverão ser propostos por escrito e dirigidos ao Prefeito Municipal, por intermédio 

do Presidente da Comissão de Licitação, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo, de 05 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados a autoridade 

superior, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 

18.6. É vedada a licitante a utilização de recurso ou de impugnações como expediente protelatório ou 

que vise tumultuar o procedimento da licitação. Identificado tal comportamento, poderá a Comissão 

Permanente de Licitação arquivar sumariamente os expedientes ou, se for o caso, propor a aplicação 

ao autor às sanções cabíveis. 

 

18.7. Os recursos interpostos fora do prazo legal, não serão analisados. 
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19 DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

19.1. Extingue-se a CONCESSÃO, por:  

a) Advento do termo do CONTRATO;  

b) Encampação;  

c) Caducidade; 

 d) Rescisão; 

 e) Anulação; 

 f) Falência da CONCESSIONÁRIA, ou sua extinção. 

19.2. Extinta a concessão, retornam ao PODER CONCEDENTE, todos os bens reversíveis (se for o 

caso), direitos e privilégios transferidos à CONCESSIONÁRIA conforme previsto no presente edital e 

estabelecido na Minuta de Contrato de concessão, não restando ao PODER CONCEDENTE qualquer 

responsabilidade, nem mesmo subsidiária.  

19.3. Extinta concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo PODER CONCEDENTE.  

19.4. O término da vigência contratual implicará de pleno direito, na extinção da CONCESSÃO, não 

sendo devida nenhuma indenização à CONCESSIONÁRIA.  

19.5. Quando do advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA será inteira e exclusivamente 

responsável pelo encerramento de quaisquer contratos de que seja parte, não assumindo o PODER 

CONCEDENTE qualquer responsabilidade quanto aos referidos contratos.  

19.6. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo PODER CONCEDENTE, durante o prazo 

da concessão, por motivo de interesse público, conforme legislação em vigor, e, especialmente, 

Regulamento dos Serviços. 

 19.7. Deverá a CONCESSIONÁRIA ser notificada em prazo não inferior a 60 (sessenta) dias corridos.  

19.8. Nos casos de encampação, nos termos do artigo 79, § 2º da Lei Federal nº 8.666/1993, terá a 

CONCESSIONÁRIA direito a: 

 a) Ao saldo não amortizado ou não depreciado dos bens ou investimentos realizados durante o 

período da concessão; 

b) Aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da encampação; e, 

 c) Ao custo da desmobilização, incluindo o valor dos encargos e ônus decorrentes de multas, 

rescisões e indenizações de obrigações assumidas e contratadas, inclusive aquelas advindas de 

débitos trabalhistas. 

19.9. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do PODER CONCEDENTE, a 

declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as 
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disposições contidas neste edital e na Minuta de Contrato, e das normas regulamentares expedidas 

pelo PODER CONCEDENTE. 

 19.10. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo PODER CONCEDENTE quando a 

CONCESSIONÁRIA:  

a) Estiver prestando serviço de forma inadequada ou deficiente, descumprindo normas, critérios, 

indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;  

b) Paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito 

ou força maior; 

 c) Perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do 

serviço concedido;  

d) Não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;  

e) Não atender a intimação do PODER CONCEDENTE, no sentido de regularizar a prestação do 

serviço.  

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

inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito de ampla 

defesa.  

19.12. O processo administrativo não será instaurado até que tenha sido dado inteiro conhecimento 

das infrações contratuais à CONCESSIONÁRIA, devendo ser-lhe concedido um prazo de 30 (trinta) 

dias corridos para que ela providencie as correções das falhas e transgressões apontadas e para 

enquadramento nos termos contratuais.  

19.13. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será 

declarada por decreto do Poder Executivo Municipal, independentemente de indenização prévia.  

19.14. Declarada a caducidade, não resultará para o PODER CONCEDENTE, qualquer espécie de 

responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com 

empregados da CONCESSIONÁRIA.  

19.15. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, no caso de rescisão judicial do contrato por culpa 

do PODER CONCEDENTE, será equivalente à encampação e calculada na forma do item 19.8.  

19.16. A CONCESSIONÁRIA arcará com as indenizações decorrentes do inadimplemento contratual a 

que deu causa. 

19.17. O contrato também poderá ser rescindido por consenso entre as partes, que compartilharão os 

gastos e as despesas decorrentes da referida rescisão contratual.  

19.18. Quando o pedido de rescisão for solicitado pela CONCESSIONÁRIA, cumpre ao PODER 

CONCEDENTE:  

19.18.1. Exigir uma motivação razoável para o pedido de rescisão; 
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19.18.2. Assumir a execução do contrato, ou promover novo certame licitatório e adjudicar um 

vencedor antes de rescindir a concessão, a fim de assegurar a continuidade da prestação dos 

serviços; e, 

 19.18.3. Transferir para a nova CONCESSIONÁRIA, se possível e conveniente, o dever de indenizar 

a CONCESSIONÁRIA anterior, na forma da Lei nº 8.666/93.  

19.19. Na hipótese de extinção da CONCESSIONÁRIA por decretação de falência não fraudulenta, o 

contrato se extinguirá automaticamente, aplicando-se, no que couber, as disposições referentes ao 

advento do termo contratual.  

19.20. Na hipótese de extinção da CONCESSIONÁRIA por decretação de falência fraudulenta ou 

dissolução da CONCESSIONÁRIA por deliberação de seus acionistas aplicar-se-ão as mesmas 

disposições referentes à caducidade da concessão, com instauração de processo administrativo para 

apuração do efetivo prejuízo e determinação das sanções aplicáveis, descontando-se os valores dos 

prejuízos e das multas da eventual indenização a ser paga à massa falida.  

19.21. No caso de falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA, não poderá ser procedida à partilha do 

respectivo patrimônio social sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o 

estado em que se encontram os bens vinculados à concessão. 

19.22. A anulação do contrato de concessão será decretada pelo PODER CONCEDENTE ou pelo 

Poder Judiciário, em caso de ilegalidade em sua formalização, em cláusula essencial à execução da 

concessão ou irregularidade grave e insanável do contrato.  

19.23. A invalidade de cláusula ou parte do contrato não se comunica com as demais cláusulas dele 

pertencentes.  

19.24. Em caso de anulação, após a contratação, a CONCESSIONÁRIA de boa-fé fará jus à 

indenização paga pelo PODER CONCEDENTE, equivalente àquela devida nos casos de 

encampação, nos termos do item 19.8.  

19.25 A aplicação das penalidades previstas no presente edital deverá obedecer ao disposto na 

legislação vigente e regulamentos próprios.  

19.26. A aplicação de penalidades não inibe o PODER CONCEDENTE, ou a terceiros de promover a 

responsabilidade civil ou criminal da CONCESSIONÁRIA, e de seus agentes na forma da legislação 

própria. 

20  DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO CONTRATO  

20.1. A fiscalização da execução contratual competirá à Secretaria de Planejamento, a qual deverá 

observar o acompanhamento da execução dos serviços em consonância com o condicionamento do 

edital e seu respectivo contrato.  

20.2. A CONCESSIONÁRIA, para o perfeito relacionamento entre os responsáveis por ela designados 

para a execução dos serviços, com a fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento, 

compromete-se a:  
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20.2.1. Enviar à Secretaria de Planejamento declaração constando o nome, RG, CPF, endereço, 

telefones do responsável técnico que permanecerá no decurso da execução do contrato prestando ao 

PODER CONCEDENTE toda a assistência técnica necessária.  

20.2.1.1. Em caso de substituição do responsável técnico, este fato deverá ser comunicado à 

Secretaria de Planejamento. 

 20.3. A exploração e prestação do serviço de transporte coletivo urbano que constitui objeto deste 

edital serão delegadas por meio de contrato de concessão, cujo modelo constitui o ANEXO IX deste 

edital.  

20.4. O presente edital e seus respectivos anexos, assim como a proposta da licitante, constitui parte 

integrante e inseparável do contrato de concessão, independentemente de transcrição. 

20.5. No caso da Secretaria Planejamento verificar tratar-se de má execução, execução em desacordo 

com as normas municipais e inadequação técnica, inclusive, as normas da A.B.N.T, será notificada a 

CONCESSIONÁRIA para refazer o que estiver em desacordo. 

20.6. A CONCESSIONÁRIA garantirá a reposição no prazo de 10 (dez) dias, de toda mão de obra, 

material, serviços, veículos ou equipamentos que não estiver em concordância com as especificações 

do presente edital e do respectivo contrato, sem que isto incorra em qualquer tipo de ônus ao PODER 

CONCEDENTE. Tal prazo será contado a partir da data do recebimento do comunicado expedido pela 

municipalidade através da Secretaria Planejamento. 

21. DOS ENCARGOS. 

21.1 A Concessionária será exclusivamente responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, tributários e comerciais resultantes da execução do objeto contratado. 

21.2. A Concessionária deverá assumir, por sua conta e encargo, todas as despesas com a 

contratação de pessoal, inclusive recolhimentos previdenciários, fiscais, trabalhistas e tributários, 

regidas pelas disposições de direito privado, não se estabelecendo em hipótese alguma relação entre 

os terceiros contratados pela Concessionária e o Poder Concedente.  

22.  DOS DEVERES E DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA  

22.1. Constituem encargos e obrigações da CONCESSIONÁRIA: 

 22.1.1. Cumprir e fazer cumprir integralmente o contrato de Concessão, em conformidade com as 

disposições legais e regulamentares e determinações do PODER CONCEDENTE; 

 22.1.2. Executar todos os serviços, controles e atividades relativos à Concessão, com zelo, diligência 

e economia, utilizando a melhor técnica aplicável a cada uma das tarefas desempenhadas, 

respeitando as regras estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE;  

22.1.3. Dispor de frota, equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais, de modo a permitir a 

perfeita execução dos serviços, nos termos do contrato, do edital e de seus anexos e proposta técnica 

apresentada;  

22.1.4. Manter todas as condições das propostas técnicas e econômicas apresentadas;  
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22.1.5. Prestar serviços adequados aos usuários;  

22.1.6. Submeter-se à fiscalização do órgão competente do PODER CONCEDENTE, facilitando a 

ação e o cumprimento das determinações legais;  

22.1.7. Manter informados os usuários do serviço; e, 

22.1.8. Elaborar e manter atualizado o inventário de bens vinculados à concessão, a ser aprovado 

pelo PODER CONCEDENTE. 

22.1.9. Responsabilizar-se de forma única por prejuízos decorrentes de acidentes do trabalho e 

eventualmente ocorridos durante a execução dos serviços, bem como danos de qualquer natureza 

causados a terceiros;  

22.1.10. Arcar com as despesas referentes à prestação de serviços objeto do presente edital, tais 

como, transporte de pessoal, alimentação, bem como todas aquelas de escritório e demais 

necessárias para o bom e fiel cumprimento do contrato;  

22.1.11. Manter durante toda a prestação dos serviços somente trabalhadores com situações 

profissionais regulares e diretamente vinculados aos serviços;  

22.1.12. Cumprir rigorosamente todas as disposições legais referentes à segurança, higiene e 

medicina do trabalho fornecendo, por sua conta, todos os materiais necessários à segurança do 

pessoal que trabalhará na prestação dos serviços; 

22.1.13. Responder pela operação, manutenção e reparos dos veículos utilizados na execução dos 

serviços; 

22.1 Observar e cumprir as obrigações previstas no item 1.2.10 do anexo XII – Especificação Sistema 

de Bilhetagem). 

22.2. Constituem direitos da CONCESSIONÁRIA:  

22.2.1. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, de acordo com as condições 

efetivas da proposta de preços apresentada, respeitados os princípios legais, e regulamentares que 

regem a exploração dos serviços;  

22.2.2. O recebimento integral da TARIFA PÚBLICA. 

22.2.3. A exploração de fontes de receitas acessórias, alternativas, complementares, e provenientes 

de projetos acessórios, compatíveis com o objeto da concessão;  

22.2.4. A garantia da ampla defesa e do devido processo legal, nos casos de imputação de 

penalidades, nos termos do Regulamento dos Serviços; 

 22.2.5. O aumento da TARIFA PÚBLICA em caso de configuração de déficit de cobertura da TARIFA 

DE REMUNERAÇÃO pela RECEITA TARIFÁRIA, configurado como líquido certo e exigível, após o 

competente processo administrativo, que se prolongue por mais de 30 (trinta) dias, na hipótese de não 

adoção de outras medidas garantidoras do equilíbrio-econômico financeiro da concessão, nos termos 

da legislação pertinente; 

23. DOS DEVERES E PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 
 

 

Secretaria Administração - Licitações e Contratos - Rua Vereador Joaquim Boeing, nº 40, Centro - CEP 88.400-000 - Centro  

Ituporanga – SC - Telefone: (47) 3533-1211 - Site: www.ituporanga.sc.gov.br.  
Página 23 de 91 

 

 23.1. Constituem deveres do PODER CONCEDENTE: 

 23.1.1. Fiscalizar permanentemente a prestação do serviço concedido;  

23.1.2. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;  

23.1.3. Intervir na prestação de serviço, nos casos e condições previstos em lei, no edital e no 

contrato;  

23.1.4. Homologar reajustes e proceder à revisão ordinária e extraordinária da TARIFA DE 

REMUNERAÇÃO refletindo-a na TARIFA PÚBLICA, na forma do edital e seus anexos, no contrato de 

Concessão, das Leis Federais nº 8.666/1993, nº 8.987/1995 e nº 12.587/2012 e demais disposições 

legais regulamentares aplicáveis; 

 23.1.5. Extinguir a concessão nos casos previstos em lei e no contrato; 

 23.1.6. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais 

da concessão; 

 23.1.7. Zelar pela boa qualidade do serviço, apurando e solucionando queixas e reclamações dos 

USUÁRIOS;  

23.1.8. Sugerir novas providências visando à melhoria e fiel execução da concessão;  

23.1.9. Modificar, unilateralmente, as disposições regulamentares do serviço para melhor adequação 

ao interesse público, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, os requisitos das Leis 

Federais nº 8.666/93, nº 8.987/95 e nº 12.587/12, bem como a oitiva prévia da CONCESSIONÁRIA;  

23.1.10. Realizar a prévia instauração de processo administrativo com o fim de definir prazo e forma 

de transferência da atividade, bem como apuração e pagamento da prévia e justa indenização de 

eventuais investimentos, inclusive os não amortizados ou não depreciados, no caso de extinção da 

concessão antes do prazo e na hipótese de assunção de quaisquer das atividades; 

 23.1.11. Permitir a publicidade na infraestrutura dos terminais, de acordo com a legislação vigente;  

23.1.12. Permitir a exploração de receitas acessórias, complementares, alternativas e de projetos 

associados por parte da CONCESSIONÁRIA;  

23.1.13. Favorecer a modicidade da TARIFA PÚBLICA, e manter a sustentabilidade dos serviços, por 

meio da concessão de subsídios ou outras formas legal mente admitidas;  

23.1.14. Estimular a racionalização e melhoria do serviço;  

23.1.15. Observar, em todas as solicitações encaminhadas à CONCESSIONÁRIA, as condições da 

proposta e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, assegurando o devido processo 

administrativo, contraditório e ampla defesa, e promovendo os meios para a sua recomposição, caso 

constatado;  

23.1.16. Aprovar o inventário dos bens vinculados à concessão a ser elaborado e atualizado pela 

CONCESSIONÁRIA;  
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23.1.17. Manifestar-se motivadamente acerca dos requerimentos da CONCESSIONÁRIA atinentes à 

prestação do serviço e execução contratual; e,  

23.1.19. O PODER CONCEDENTE poderá determinar à CONCESSIONÁRIA modificações na 

operação do Sistema de Transporte Público Coletivo Municipal, em especial acerca dos seguintes 

temas, desde que assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato: 

 a) Alterações de itinerários; 

 b) Implementação de terminais; 

 c) Acréscimo ou supressão de frota;  

d) Acréscimo ou supressão de horários; 

 e) Remanejamento de veículos, observada a idade-média; 

 f) Ampliação do número de linhas; e, 

 g) Implantação de pontos de embarque e desembarque. 

 23.1.20. Quando representarem 10% do serviço, as alterações de que tratam o subitem 23.1.19 

deverão ser refletidas concomitante e obrigatoriamente, na tarifa de remuneração da 

CONCESSIONÁRIA de modo garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 

24. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

24.1.Será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as 

especificações deste Edital e seus anexos, e ofertar o MENOR VALOR DA TARIFA. 

 

24.1.2. Havendo discordância entre o valor unitário e o total, prevalecerá sempre o unitário. 

 

24.2. A seu exclusivo critério, o Município de Ituporanga, poderá aceitar propostas em que se 

verifiquem erros de cálculos, mas reservando-se o direito de corrigi-los na forma seguinte: 

 

24.2.1. Erro na transcrição das quantidades da relação fornecida para a proposta: o produto será 

corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o total. 

 

24.2.2. Erro da multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 

mantendo-se o preço unitário e a quantidade, e corrigindo-se o produto. 

 

24.2.3. A Comissão de Licitação terá autoridade bastante para proceder a tais correções, com 

ressalva do Presidente da Comissão, ou de quem venha este a delegar tal encargo. 
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24.3. Atendidas as condições de julgamento, a adjudicação será feita a empresa vencedora do 

certame. 

 

24.4. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam as especificações e as 

exigências contidas neste Edital e seus anexos, bem como aquelas com valor excessivo ou com 

preços manifestamente inexequíveis. 

 

24.5. No caso de todos os licitantes serem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 

a Administração poderá fixar aos licitantes, o prazo de 08 (oito) dias úteis, para apresentação de nova 

documentação ou de novas ofertas, respeitando o disposto no parágrafo único, do artigo 48, da Lei Nº 

8.666/93 e alterações. 

 

24.6. No caso de absoluta igualdade de condições entre 02 (duas) ou mais propostas e preços, a 

decisão será por sorteio, em ato público, na presença das licitantes interessadas, obedecido o 

parágrafo 2o., do Artigo 3o., e Parágrafo 2o., do Artigo 45, da Lei Nº 8.666/93. 

 

24.7. Não será levada em consideração para efeito de julgamento, a proposta que contenha vantagem 

não prevista no edital. 

 

24.8. Caberá a Comissão Permanente de Licitação proceder ao julgamento da presente licitação, 

submetendo o seu resultado a consideração do Prefeito Municipal, com vistas à homologação e 

adjudicação; 

 

24.9. A decisão da Comissão Permanente de Licitação somente será considerada definitiva, após 

homologação realizada pelo Prefeito Municipal. 

 

24.10. Em caso de desistência da primeira classificada, antes ou após a adjudicação, a Comissão 

Julgadora poderá convocar os demais licitantes remanescentes, na ordem de classificação para 

substituí-la nas mesmas condições estabelecidas, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação. 

 

24.11. A Administração, até a assinatura do "Termo de Contrato", ou a qualquer tempo, poderá 

desclassificar a licitante vencedora, mediante despacho fundamentado, sem que caiba direitos a 

indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso tenha conhecimento 

de qualquer circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua 

idoneidade financeira, técnica, ou administrativa; 
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24.12. Poderão também ser desclassificadas quaisquer propostas por critério de ordem técnica, 

administrativa ou jurídica, devidamente fundamentando sempre ao amparo do disposto na Lei Federal 

N. 8.666/93. 

 

25. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

25.1. O adjudicatário deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias, úteis a partir da 

convocação por parte do Município. 

25.2. A vigência do contrato será de 10 (dez) anos a contar da data de assinatura do referido 

instrumento, podendo ser prorrogado por igual período nos termos da lei. 

25.3.  O contrato poderá ser prorrogado, mediante aditamento na forma da lei, devendo ser observado 

os recursos previstos no orçamento do exercício financeiro do Município. 

 

26. DO REAJUSTE 

 

26.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses. 

26.2. O preço da outorga, após transcorrido o período de 12 meses da apresentação da proposta, 

poderão ser reajustados conforme previsto na minuta do contrato (anexo IX). 

 

27. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CERTAME LICITATÓRIO 

 

27.1. As sanções administrativas abaixo descritas, aplicáveis durante o certame licitatório e vigência 

do contrato, estão em conformidade e tem como norte a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

27.2. Se no decorrer da execução do objeto do presente instrumento, ficar comprovada a existência de 

qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento parcial ou total pelo qual possa ser 

responsabilizada a Licitante, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas, poderá sofrer as 

seguintes penalidades: 

 

27.2.1. Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou 

permissionário; 

27.2.2. Multa, pela inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado no pagamento da 

concessão, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites: 

27.2.2.1. 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, devidamente atualizado, 

sem prejuízo das demais cominações aplicáveis, na recusa injustificada da licitante vencedora em 
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assinar o contrato, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações 

acordadas; 

27.2.2.2. 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, nos casos de anulação do 

contrato por culpa da permissionária; 

27.2.2.3. 0,33% (trinta e três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 

mensal do pagamento não realizado; 

27.2.2.4. A multa, não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 

demais sanções previstas na lei; 

27.2.2.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será paga através da emissão de 

boleto realizado pela Secretaria da Fazenda; 

27.2.2.6. As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 

contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

27.2.3. Suspensão, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficando impedida de 

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso do Cadastro de 

Fornecedores do Município de Ituporanga, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de: 

27.2.3.1. Deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria 

os requisitos de habilitação; 

27.2.3.2. Apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registro em ata, ou 

demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame; 

27.2.3.3. Retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrado em ata; 

27.2.3.4. Não manter a proposta após a adjudicação; 

27.2.3.5. Comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata; 

27.2.3.6. Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame; 

27.2.3.7. Fraudar a execução do contrato; 

27.2.3.8. Descumprir as obrigações decorrentes do contrato. 

27.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

Prefeitura Municipal de Ituporanga, que será concedida quando o contratado ressarci-la pelos 

prejuízos resultantes da infração e após decorridos 2 (dois) anos no caso de aplicação de suspensão. 

27.3. Na aplicação das penalidades previstas neste instrumento a Administração considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou 

Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas justificativas da licitante ou 

Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666/93. 

27.4. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da empresa. 
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27.5. A recusa do adjudicatório em assinar o contrato no prazo estabelecido o impede de participar de 

novas licitações pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses junto a este Município, sem prejuízo das 

penalidades previstas em Lei. 

27.8.2. Não cumprir quaisquer das obrigações contratuais, ou; 

27.8.3. Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização do Município, ou; 

27.8.4. Incidir em outros motivos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

28. DAS PENALIDADES 

 

Serão passíveis de penalidades, nos termos do Código Penal Brasileiro, os atos praticados pelas 

licitantes que incorram nas seguintes situações: 

 

28.1. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da 

adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório:     

28.2. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório:       

28.3. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo:        

28.4. Omitir, modificar ou entregar à Administração Pública levantamento cadastral ou condição de 

contorno em relevante dissonância com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação 

ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

28.5 Para o caso de recusa em assinar o contrato:  

28.5.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirá-lo dentro 

do prazo estabelecido pelo PODER CONCEDENTE, caracterizará o descumprimento das obrigações 

assumidas, impedindo a sua participação em novas licitações pelo prazo de até 02 (dois) anos, 

ficando ainda a mesma, sujeita à multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, atualizado pela 

variação do IPCA/IBGE. 

 28.5.1.1. É facultado ao PODER CONCEDENTE quando a licitante vencedora convocada não assinar 

o contrato, no prazo e condições deste edital, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 

classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente das sanções 

previstas na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 28.6. No caso de inadimplemento total ou 

parcial das obrigações das clausulas contratuais pela CONCESSIONÁRIA, esta estará sujeita, sem 

prejuízo das sanções de natureza civil e penal, às sanções previstas na legislação municipal e futuro 

regulamento, e às seguintes penalidades aplicáveis pelo PODER CONCEDENTE, nos termos 

relacionados abaixo:  
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a) Advertência formal, a versar sobre o descumprimento das obrigações assumidas e a determinação 

da adoção das necessárias medidas de correção; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação 

perante a Administração Pública, que será concedida sempre que a CONCESSIONÁRIA ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes.  

 

28.7. As penalidades previstas neste edital poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 

dependendo da gravidade do ato, sem prejuízo da aplicação das penas cominadas para o mesmo fato 

pela legislação aplicável. 28.8. A advertência será aplicada nos casos de infração leve.  

 

28.9. A multa será aplicada nos casos de reincidência de infrações leves, bem como nos casos de 

infrações de gravidade média e grave.  

 

28.10. No caso de infrações continuadas, poderá o PODER CONCEDENTE fixar multa diária 

enquanto perdurar a infração. 

 

28.11. As multas não terão caráter compensatório ou indenizatório e serão aplicadas sem prejuízo da 

responsabilidade administrativa, civil ou criminal da CONCESSIONÁRIA. 

 

28.12 A suspensão temporária de participação em licitação, o impedimento de contratar com a 

Administração Pública, e a declaração de inidoneidade serão aplicadas nas hipóteses de infração 

grave e, conforme o caso, nas hipóteses de:  

a) Condenação definitiva pela prática, por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

 b) Prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação e do contrato. 

 

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

com vistas à sua proporcionalidade: 

 a) A natureza e a gravidade da infração; 

 b) Os danos resultantes aos serviços e atividades, à segurança pública, ao meio ambiente e aos 

agentes públicos; 

 c) A vantagem auferida pela CONCESSIONÁRIA em virtude da infração; 
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 d) As circunstâncias agravantes e atenuantes; 

 e) Os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, inclusive eventuais reincidências. 

 

 28.14. Independentemente dos critérios específicos de gradação previstos neste edital, a gradação 

das penas observará a seguinte escala:  

 

28.15. A infração será considerada leve quando decorrer de condutas involuntárias ou escusáveis da 

CONCESSIONÁRIA, da qual ela não se beneficie e que não cause prejuízo ao usuário, ao PODER 

CONCEDENTE, ou a terceiros; 

 a) A infração será considerada de gravidade média quando decorrer de conduta inescusável, mas que 

não traga para a CONCESSIONÁRIA qualquer benefício ou proveito, nem afete número significativo 

de usuários;  

b) A infração será considerada grave quando forem constatados, mediante prévia instrução de 

processo administrativo, respeitados os direitos do contraditório e ampla defesa da 

CONCESSIONÁRIA, um dos seguintes fatores: 

 I. Ter a CONCESSIONÁRIA agido com má-fé; e,  

II. Da infração decorrer benefício indevido direto ou indireto para a CONCESIONÁRIA; 

c) Infração será considerada gravíssima quando a conduta praticada, de forma dolosa ou com culpa 

grave pela CONCESSIONÁRIA, configurar hipótese de intervenção na Concessão ou caducidade, nos 

termos do presente edital e da legislação aplicável. 

 

 28.16. A autuação, aplicação ou cumprimento de sanção não desobrigam a CONCESSIONÁRIA de 

corrigir a falta correspondente, nem tampouco de indenizar os prejuízos causados ao PODER 

CONCEDENTE, a usuários ou a terceiros.  

 

28.17. O não recolhimento de qualquer multa aplicada, nos termos e prazo fixados pelo PODER 

CONCEDENTE, caracterizará infração grave, além de implicar a incidência de correção monetária e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.  

 

28.18. As multas previstas serão aplicadas sem prejuízo da caracterização das hipóteses de 

intervenção ou declaração de caducidade, ambas previstas neste edital, ou, ainda, da aplicação de 

outras sanções previstas neste edital ou na legislação pertinente.  

 

28.19. Verificada a má-fé dos administradores e/ou controladores da CONCESSIONÁRIA, estes serão 

igualmente punidos com a sanção de multa.  
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28.20. As penalidades de suspensão temporária do direito de participação em licitações e 

impedimento de contratar com a Administração Pública, bem como a declaração de inidoneidade, 

serão aplicadas à CONCESSIONÁRIA por descumprimento grave das obrigações constantes do 

contrato ou pela prática de atos ilícitos, na forma da lei, cabendo à decisão da penalidade mais 

adequada ao PODER CONCEDENTE.  

 

28.21. A imposição da penalidade de declaração de inidoneidade será proposta pelo PODER 

CONCEDENTE ao Chefe do Poder Executivo, autoridade competente para sua aplicação. 

  

28.22. Nenhuma sanção prevista neste edital será aplicada sem a oportunidade de prévia e ampla 

defesa da CONCESSIONÁRIA. 

 

29. DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS 

 

29.1. A CONCESSIONÁRIA poderá, em conformidade com a legislação federal, contratar com 

terceiros o desenvolvimento de atividades acessórias ou complementares aos serviços concedidos, 

bem como a implementação de projetos associados, sem prejuízo da sua responsabilidade pelos 

prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE, aos usuários ou a terceiros, desde que de acordo 

com o estabelecido no contrato de concessão e mediante prévia autorização da CONCEDENTE.  

 

29.2. Os contratos referidos neste item serão regidos pelo direito privado, não se estabelecendo 

qualquer relação jurídica entre terceiros e o PODER CONCEDENTE. 

29.3. A contratação de terceiros não configurará o instituto da sub concessão. 

 

30. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

30.1.Nenhuma indenização será devida as licitantes em razão da elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativa ao presente Edital.  

 

30.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste 

Edital, sujeitando-se a licitante as sanções previstas nos artigos 87 e 88, da Lei Nº 8.666/93. 

 

30.3. A apresentação da proposta de preços será considerada como evidência de que a licitante 

examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, e obteve informações sobre qualquer ponto 

duvidoso antes de apresentá-la, e considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a 

elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 
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30.4. A licitante vencedora assumira integralmente e exclusivamente todas as responsabilidades no 

que diz respeito às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e os demais encargos que por 

ventura venham a incidir sobre o objeto do presente Edital. 

 

30.5. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões de que 

trata o parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei Federal Nº 8.666/93. 

 

30.6. No caso de necessidade de alteração deste Edital, antes do dia e hora marcados para a abertura 

das propostas, poderá ocorrer prorrogação, respeitando-se o número de dias decorridos a partir do 

último aviso publicado e utilizando-se dos meios anteriormente adotados para a nova divulgação. 

 

30.7. O envelope Nº 2 - Proposta de Preços de licitante inabilitado, não retirado pelo representante da 

interessada na data da abertura das demais propostas, ficará em poder da Comissão Permanente de 

Licitação, devidamente "lacrado" a disposição da empresa para retirada. 

 

30.8. É facultada a Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligências destinadas a esclarecer ou a completar a instrução do processo. 

 

30.9. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer técnico interno ou externo em 

qualquer fase da presente licitação. 

 

30.10. Na contagem dos prazos estipulados na presente licitação, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento. 

30.11. Quaisquer dúvidas sobre o presente Edital deverão ser objeto de consulta à Comissão 

Permanente de Licitação em até (02) dois dias antes da data de abertura da licitação. 

30.12. Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei Nº 8.666/93 e alterações, 

reservando-se ainda ao Município de Ituporanga, o direito de revogar no todo ou em parte o presente 

Edital, sem que dessa sua decisão possa resultar, em qualquer caso, reclamação ou indenização por 

parte das licitantes. 

30.13. Constituem Anexos do presente Edital: 

 

30.13.1.Especificação do Objeto– Quadro de Orçamento (Anexo I); 

30.13.2. Termo de Referência – (Anexo II) 

30.13.3. Declaração de Concordância com os Termos do Edital e seus Anexos (Anexo III); 
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30.13.4. Declaração que cumpre o inciso XXXIII do artigo 7º da CF (Anexo IV); 

30.13.5. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo (Anexo V); 

30.13.6. Declaração Comprobatória de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte (Anexo VI); 

30.13.7.Declaração Negativa de Vínculo Empregatício com Órgão ou Entidade Pública (Anexo VII); 

30.13.8. Declaração indicando o profissional que será o responsável técnico pela obra (Anexo VIII); 

30.13.9. Minuta de Contrato (Anexo IX); 

30.13.10. Folha de dados para elaboração do contrato (Anexo X); 

30.13.11. Declaração de compromisso e cumprimento, à Lei Federal nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção) 

(Anexo XI). 

30.13.12. Especificação do sistema de bilhetagem eletrônica (Anexo XII); 

30.13.13. Especificação básica para disponibilização de atendimento a pessoas com mobilidade 

reduzida (Anexo XIII); 

30.13.14. Especificação mínima para as instalações (Anexo XIV).  

30.13.15.  Declaração disponibilização da frota de acordo com especificações no Edital (Anexo XV) 

30.14. O Município reserva-se o direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus 

interesses, ou anular, ou revogar a presente licitação, sem que isso caiba aos participantes o direito de 

reclamação ou indenização de qualquer natureza. 

24.16. Nos casos omissos, prevalecerão o s termos da Lei nº 8.666/93, com suas alterações. 

 

 

Ituporanga, 20 de janeiro de 2023. 

 

 

Gervasio José Maciel 

Prefeito  



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 
 

 

Secretaria Administração - Licitações e Contratos - Rua Vereador Joaquim Boeing, nº 40, Centro - CEP 88.400-000 - Centro  

Ituporanga – SC - Telefone: (47) 3533-1211 - Site: www.ituporanga.sc.gov.br.  
Página 34 de 91 

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023/PMI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2022 

ANEXO I 

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 
QUADRO DE ORÇAMENTO  
 
Objeto: A SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO À ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO CUJO 

OBJETO É A OUTORGA DE CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO 

DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, COM TARIFA MÁXIMA POR USUÁRIO DE R$ 6,00 

(SEIS REAIS). PD 14.489/2022. 
 
1 - PLANILHA ORÇAMENTO – VALOR PREVISTO 
ITEM: 
 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. 

em R$ 

Vlr Total 

1 1 UNIDADE PASSAGEM DE ONIBUS: 

ROTA 1 Saída: Rodoviária Bairros: CENTRO / JARDIM AMÉRICA / SANTO 

ANTÔNIO / SALTO GRANDE (divisa) / ALTO ÁGUAS NEGRAS / BAIRRO 

DA GRUTA / SEMINÁRIO / NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (distrito 

industrial) Tempo da Rota: 50 minutos Km total: 42 Rota: Saída da 

Rodoviária, rua Prefeito Virgílio Scheller, Avenida João Paulo I, Avenida 

Brasil (SC- 350) até bairro Salto Grande (divisa). Retorna até Alto Águas 

Negras via Rua 24 de Setembro &nbsp;/ &nbsp;Presidente Juscelino / Ponte 

José Boabaid / Rua Urbano Senen e retorna pela mesma (Alto &nbsp;Águas 

Negras). Rua Adão Sens (Bairro da Gruta) / Rua Norberto Ludwig / Rua João 

Steffens (SC-427) até Rotatória da Barra Nova (ALUMÍNIOS TREVO). 

Retorna pela mesma, acessa a Rua Castelo Branco / Leonel Thiesen / 

Governador Jorge Lacerda / Rua Raulino Kretzer / Rodoviária. Saída: 06:30, 

12:05, 12:50, 18:00 - 168km por dia. 

 ROTA 2 Saída: Rodoviária Bairros: CENTRO / GABIROBA / BOA VISTA / 

SEMINÁRIO / NOSSA SENHORA DE FÁTIMA Tempo da Rota: 40 minutos 

Km total: 14 Rota: Saída da Rodoviária, rua Prefeito Virgílio Scheller, 

UNIDAVI, SENAI, Capela São Pedro (Rotatória da Rua Ernesto Ludwig), 

Loteamento Girassol, Via Rua Fabrício Mees, Travessa Bartolomeu Wiese, 

Rua Nelson Sebold e retorna pela Rua Ernesto Ludwig e segue pela Rua 

Hugo Haverroth. Rua Leonel Thiesen, Rua Castelo Branco, Ponte Irineu 

Bornhausen, Rua João Steffens (SC-427) até a &#8220;Casa 

Giratória&#8221;. Retorna pela Rua João Steffens (SC-427), Ponte Irineu 

Bornhausen, Rua Castelo Branco, Rua Leonel Thiesen, Rua Carlos Thiesen, 

Trevo &#8220;Dazika&#8221; (Panificadora Gabiroba), Rua Prefeito Virgílio 

Scheller, Rodoviária. Saída: 06:40, 12:05, 12:50, 18:00 - 56km por dia  

ROTA 3 Saída: Rodoviária Bairros: CERRO NEGRO / VILA NOVA / 

FAXINAL VILA NOVA / SEMINÁRIO / NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

Tempo da Rota: 50 minutos Km total: 27 Rota: Saída da Rodoviária, Rua 

Prefeito Virgílio Scheller, Carlos Thiesen, Leonel Thiesen, SC-350 até Posto 

Ipiranga (Parque de Exposições), retorna pela mesma até 1ª entrada do 

Bairro Vila Nova (Mecânica Willman), Rua João Back, Ponte Anselmo 

Meurer, Rua José Paulino Clasen, Rua João André Clasen, Rua João 

Steffens (SC-427) até a &#8220;Casa Giratória&#8221;. Retorna pela Rua 

JoãoSteffens (SC-427), Ponte Irineu Bornhausen, Rua Castelo Branco, Rua 

Leonel Thiesen, Governador Jorge Lacerda, Raulino Kretzer, Rodoviária. 

Saída: 06:35, 12:05, 12:50, 18:00 - 108km por dia Km total média por mês: 

R$ 6,00 R$ 6,00 
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6.930 (PODERÁ HAVER ALTERAÇÃO NESSA QUILOMETRAGEM) 

Inicialmente serão feitos apenas horários de &#8220;pico&#8221;. A frota 

inicial mínima exigida é de 5 veículos, mais reserva técnica definida em 1 

veículo. A concessionária não poderá prestar o serviço com veículo com 

idade maior que 09 (nove) anos e a idade média da frota deverá ser de no 

máximo 4,5 (quatro vírgula cinco) anos. A frota a ser utilizada deverá contar 

com veículos adaptados para acesso de pessoas com mobilidade reduzida 

de acordo com a legislação nacional pertinente. As alterações quanto à frota, 

frequência, itinerário e outros parâmetros operacionais, somente poderão ser 

realizadas após aprovação da Administração Municipal. Para atender 

características especiais de demanda, a concessionária poderá propor a 

oferta do serviço na espécie executivo. 

    
TOTAL R$ 6,00 

    
TOTAL 

GERAL 

R$ 6,00 

 
 
 
 
2 - Modelo da Proposta: 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 

A empresa ______, neste ato representada por _________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, 

cargo), em atendimento ao disposto no Edital de Concorrência nº __/2022, após análise do referido 

instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a cumprir o objeto 

da licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir: 

 

OBJETO: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO CUJO OBJETO É A OUTORGA DE 

CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE 

PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, COM TARIFA MÁXIMA POR USUÁRIO DE R$ 

6,00 (SEIS REAIS). PD 14.489/2022 

2.1 - Para formular a proposta em meio eletrônico, a empresa licitante deverá cadastrar-se no portal 

https://ituporanga.atende.net, inserir todos os dados da empresa e após o cadastro e liberação do 

acesso pelo TI do Município de Ituporanga, deverá acessar com o seu CNPJ e senha cadastrada, 

clicar em fornecedor conforme figura abaixo: 

https://ituporanga.atende.net/
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2.2 - As empresas licitantes deverão formular folha complementar com a proposta com os demais 

dados citados nos itens abaixo (caso não tenha campo para preenchimento na proposta eletrônica). 

2.3 - A empresa declara possuir pessoal técnico adequados e disponíveis para a execução do objeto 

da licitação acima referenciada, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

2.3.1 - Os dados da nossa empresa são: 

a) Razão Social: _______________________________________________ 

b) CNPJ nº:___________________Insc. Estadual nº.:_______________ 

c) Endereço: _________________________________ 

d) Fone/Fax: _____E-mail: ______________________ 

e) Cidade: _________ Estado: _______CEP:___________________ 

f) Banco _______ Agência nº:______ Conta nº:____________________ 

De acordo com a legislação em vigor, eu, __________, CPF/MF nº _______, declaro estar ciente da 

responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro. 
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CONCORRÊNCIA Nº 01/2023/PMI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2022 

ANEXO II 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. APRESENTAÇÃO  

Este é o Termo de Referência visando à CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, COM TARIFA 

MÁXIMA POR USUÁRIO DE R$ 6,00. O presente termo busca esclarecer e especificar os serviços a 

serem contratados com o objetivo de se alcançar o perfeito entendimento dos mesmos. 

 

2. OBJETO 

O objeto do presente Termo de Referência é ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO CUJO 

OBJETO É A OUTORGA DE CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 

URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, COM TARIFA MÁXIMA POR 

USUÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS). PD 14.489/2022. 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 

1 1 UNIDADE PASSAGEM DE ONIBUS. 

ROTA 1 Saída: Rodoviária Bairros: CENTRO / JARDIM AMÉRICA / 

SANTO ANTÔNIO / SALTO GRANDE (divisa) / ALTO ÁGUAS 

NEGRAS / BAIRRO DA GRUTA / SEMINÁRIO / NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA (distrito industrial) Tempo da Rota: 50 minutos Km total: 

42 Rota: Saída da Rodoviária, rua Prefeito Virgílio Scheller, Avenida 

João Paulo I, Avenida Brasil (SC- 350) até bairro Salto Grande 

(divisa). Retorna até Alto Águas Negras via Rua 24 de Setembro 

&nbsp;/ &nbsp;Presidente Juscelino / Ponte José Boabaid / Rua 

Urbano Senen e retorna pela mesma (Alto &nbsp;Águas Negras). 

Rua Adão Sens (Bairro da Gruta) / Rua Norberto Ludwig / Rua João 

Steffens (SC-427) até Rotatória da Barra Nova (ALUMÍNIOS 

TREVO). Retorna pela mesma, acessa a Rua Castelo Branco / 

Leonel Thiesen / Governador Jorge Lacerda / Rua Raulino Kretzer / 

Rodoviária. Saída: 06:30, 12:05, 12:50, 18:00 - 168km por dia. 

 ROTA 2 Saída: Rodoviária Bairros: CENTRO / GABIROBA / BOA 

VISTA / SEMINÁRIO / NOSSA SENHORA DE FÁTIMA Tempo da 

Rota: 40 minutos Km total: 14 Rota: Saída da Rodoviária, rua Prefeito 

Virgílio Scheller, UNIDAVI, SENAI, Capela São Pedro (Rotatória da 

Rua Ernesto Ludwig), Loteamento Girassol, Via Rua Fabrício Mees, 

Travessa Bartolomeu Wiese, Rua Nelson Sebold e retorna pela Rua 

Ernesto Ludwig e segue pela Rua Hugo Haverroth. Rua Leonel 

Thiesen, Rua Castelo Branco, Ponte Irineu Bornhausen, Rua João 

Steffens (SC-427) até a &#8220;Casa Giratória&#8221;. Retorna 

pela Rua João Steffens (SC-427), Ponte Irineu Bornhausen, Rua 

Castelo Branco, Rua Leonel Thiesen, Rua Carlos Thiesen, Trevo 

&#8220;Dazika&#8221; (Panificadora Gabiroba), Rua Prefeito Virgílio 

Scheller, Rodoviária. Saída: 06:40, 12:05, 12:50, 18:00 - 56km por 

R$ 6,00 R$ 6,00 
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dia. 

 ROTA 3 Saída: Rodoviária Bairros: CERRO NEGRO / VILA NOVA / 

FAXINAL VILA NOVA / SEMINÁRIO / NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA Tempo da Rota: 50 minutos Km total: 27 Rota: Saída da 

Rodoviária, Rua Prefeito Virgílio Scheller, Carlos Thiesen, Leonel 

Thiesen, SC-350 até Posto Ipiranga (Parque de Exposições), retorna 

pela mesma até 1ª entrada do Bairro Vila Nova (Mecânica Willman), 

Rua João Back, Ponte Anselmo Meurer, Rua José Paulino Clasen, 

Rua João André Clasen, Rua João Steffens (SC-427) até a 

&#8220;Casa Giratória&#8221;. Retorna pela Rua JoãoSteffens (SC-

427), Ponte Irineu Bornhausen, Rua Castelo Branco, Rua Leonel 

Thiesen, Governador Jorge Lacerda, Raulino Kretzer, Rodoviária. 

Saída: 06:35, 12:05, 12:50, 18:00 - 108km por dia Km total média por 

mês: 6.930 (PODERÁ HAVER ALTERAÇÃO NESSA 

QUILOMETRAGEM) Inicialmente serão feitos apenas horários de 

&#8220;pico&#8221;. A frota inicial mínima exigida é de 5 veículos, 

mais reserva técnica definida em 1 veículo. A concessionária não 

poderá prestar o serviço com veículo com idade maior que 09 (nove) 

anos e a idade média da frota deverá ser de no máximo 4,5 (quatro 

vírgula cinco) anos. A frota a ser utilizada deverá contar com veículos 

adaptados para acesso de pessoas com mobilidade reduzida de 

acordo com a legislação nacional pertinente. As alterações quanto à 

frota, frequência, itinerário e outros parâmetros operacionais, 

somente poderão ser realizadas após aprovação da Administração 

Municipal. Para atender características especiais de demanda, a 

concessionária poderá propor a oferta do serviço na espécie 

executivo. 

    
TOTAL R$ 6,00 

    
TOTAL GERAL R$ 6,00 

 

3. PROJETO BÁSICO 

 

3.1. INTRODUÇÃO: Ituporanga é um município brasileiro no interior do estado de Santa Catarina, 

localizado na Região do Alto Vale do Itajaí, aproximadamente 170 quilômetros da capital catarinense. 

Com uma população de 25.619 habitantes segundo o censo demográfico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) de 2021. 

 

3.2 DA JUSTIFICATIVA – considerando que os serviços públicos de transporte coletivo, que tem 

caráter essencial é de competência do Município , conforme previsto na Constituição Federal, artigo 

30, inciso V. 

Considerando a necessidade de adaptar o sistema de transporte coletivo urbano de Ituporanga às 

novas normas de Mobilidade Urbana e à acessibilidade universal. 

Diante da necessidade de conceder os serviços públicos de transporte coletivo será realizada a 

concessão para a empresa que apresentar a melhor proposta, consistente no menor preço da tarifa de 

remuneração, desde que respeitado o preço máximo da tarifa admitida neste ofício. 
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3. 3 ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

Concessão da prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros será em lote único, 

a ser operado conforme roteiros, locais, trechos e horários especificados no item 2 deste anexo, que 

poderão ser modificados ou adequados a critério do Poder Público Municipal, visando atender as 

demandas de transporte da comunidade, mantido sempre o equilíbrio econômico-financeiro da 

atividade. 

 

A prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros compreenderá a mobilização, 

operação, conservação, limpeza, manutenção da frota e reposição dos veículos, equipamentos, 

instalações, a manutenção dos terminais e abrigos e outros, atendendo as necessidades de transporte 

da comunidade, em conformidade com o crescimento e a dinâmica do Município. 

 

Muito embora seja obrigação do Município, o oferecimento de linhas de transporte público urbano tem 

se tornado uma “dor de cabeça” aos Municípios, onerando os cofres, cujos gestores estão tendo que 

pagar milhões para fazer frente a um serviço que nem sempre é viável nos Municípios.  

 

As notícias que chegam a todo o momento são de Municípios endividados com empresas de 

transporte público, a exemplo dos links que constam nos rodapés2. Assim, muito embora seja do 

desejo do Município oferecer este importante serviço, sabemos que se está diante de um grande 

problema da atualidade, cuja resolução ainda não é encontrada. 

 

Desta forma, usando do poder discricionário de que dispõe, esta Gestão optou por isentar a 

concessionária de outorga, oportunizando que retenha o valor da tarifa como remuneração pelo 

serviço que prestará.  

 

O objetivo é que efetivamente haja procura de empresas interessadas em prestar o serviço. 

 

A responsabilidade do poder público nas ações de planejamento e operação do sistema de transporte 

coletivo cresce na mesma proporção em que os anseios dos usuários sejam adequadamente 

atendidos. Vale dizer que a perda de usuários para o transporte individual reduz a mobilidade dos 

                                                           
2 https://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2021/camara-autoriza-quitacao-de-r-42-5-milhoes-em-dividas-da-

prefeitura-com-empresas-de-onibus 

 

https://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2021/camara-autoriza-quitacao-de-r-42-5-milhoes-em-dividas-da-prefeitura-com-empresas-de-onibus
https://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2021/camara-autoriza-quitacao-de-r-42-5-milhoes-em-dividas-da-prefeitura-com-empresas-de-onibus
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cidadãos, prejudica o meio ambiente e afeta a capacidade produtiva da população, gerando 

transtornos para todo o sistema urbano metropolitano. 

 

É difícil circular por um sistema desorganizado, mais ainda, é difícil fomentar o orgulho da população 

metropolitana pelo seu serviço de transporte, como o é, o de lhe dar uma melhor condição de 

cidadania – o mais significativo dos objetivos a serem alcançados. 

 

É nesse sentido que a rede de transporte deve ser formulada, sendo fundamental no seu 

desenvolvimento considerar, portanto, as seguintes premissas básicas: 

 

A dignidade no transporte, empreendendo ações que permitam instituir um serviço que faça a 

população se sentir bem ao utilizá-lo, ou mesmo não o fazendo, tenha confiança na sua 

disponibilidade; 

 

A qualidade do serviço em todos os seus atributos, de forma a proporcionar as condições para a 

dignidade no transporte, mediante um padrão adequado de operação, de tecnologia e de atendimento; 

 

A imagem positiva do serviço refletida pela qualidade, inclusive associada aos aspectos 

tecnológicos, permitindo que o transporte coletivo tenha uma imagem no imaginário coletivo como um 

serviço que funciona bem; 

 

A manutenção da participação do modo coletivo na matriz de deslocamentos, com base na sua 

boa imagem, afirmando-se assim como a forma preferencial de se deslocar nas cidades, reduzindo, 

por sua vez, a participação do transporte individual; 

 

A melhor qualidade de vida urbana, traduzida pelos deslocamentos preferencialmente por meios 

coletivos, que tornam as cidades mais saudáveis. E cidades mais saudáveis, tornam a vida das 

pessoas mais digna. 

A partir do início da operação, a concessionária deverá contar com frota, equipamentos e recursos 

humanos integralmente disponíveis, atendendo a todas as especificações estabelecidas neste edital. 

Inicialmente serão feitos apenas horários de “pico”. 

A frota inicial mínima exigida é de 5 veículos, mais reserva técnica definida em 1 veículo. 

A concessionária não poderá prestar o serviço com veículo com idade maior que 09 (nove) anos e a 

idade média da frota deverá ser de no máximo 4,5 (quatro vírgula cinco) anos. 

A frota a ser utilizada deverá contar com veículos adaptados para acesso de pessoas com mobilidade 

reduzida de acordo com a legislação nacional pertinente. 
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As alterações quanto à frota, frequência, itinerário e outros parâmetros operacionais, somente poderão 

ser realizadas após aprovação da Administração Municipal. 

Para atender características especiais de demanda, a concessionária poderá propor a oferta do 

serviço na espécie executivo. 

 

3.3.1 Especificamente, o objeto da concessão compreende: 

 

a) A execução do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros mediante a utilização de frota 

de veículos, recursos humanos e materiais adequados, em conformidade com o Anexo II do presente 

Edital, com as normas operacionais definidas no Contrato de Concessão, cuja minuta é Apresentada 

no Anexo IX. 

 

b) Cobrança dos usuários do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros, das tarifas oficiais, 

de modo automático, mediante a implantação de Sistema de Bilhetagem Eletrônico (SBE) em 

conformidade com o anexo XII (Especificação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica) 

 

c) Comercialização antecipada de créditos / bilhetes eletrônicos, por meio da Central e dos Postos de 

Atendimento, bem como cobrança de passagens, no momento do embarque, no interior dos veículos, 

em observância à legislação vigente e ao controle do Poder Concedente. 

 

d) Execução do serviço de transporte de usuários portadores de dificuldade de locomoção severa, 

conforme definido no ANEXO XIII do presente edital, (especificação básica para disponibilização de 

atendimento a pessoas com mobilidade reduzida) de forma gratuita, conforme legislação vigente. 

 

e) Manutenção, limpeza, guarda e conservação dos veículos que integram a frota necessária à 

realização dos serviços objeto da Concessão, bem como dos demais equipamentos embarcados que 

neles estejam implantados, observando as normas operacionais definidas neste Edital.  

 

f) Utilização de instalações adequadas de garagens para a execução das atividades operacionais, 

administrativas e de manutenção, bem como para a guarda dos veículos que integram a frota, dotadas 

dos equipamentos e ferramental necessário. (Anexo XIV). 

 

g) Divulgação de informações sobre o funcionamento do serviço e de orientação ao usuário para a sua 

adequada utilização, bem como recepção de reclamações, sugestões e elogios dos usuários mediante 

a disponibilização de canais de comunicação com os usuários.  
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h) Execução e manutenção de programas de treinamento e capacitação dos funcionários no exercício 

das atividades direta ou indiretamente relacionadas à prestação dos serviços objeto da concessão. 

 

i) As condições específicas para execução dos serviços estão dispostas na minuta do Contrato de 

Concessão, constante no Anexo IX do presente Edital. 

 

 

4. CUSTOS E VALORES 

 

Valor da Tarifa de Remuneração: O valor da Tarifa de Remuneração será o valor proposto pela 

licitante vencedora do certame.  

 

Valor Máximo para a Tarifa de Remuneração Proposta: O valor de Tarifa de Remuneração máximo 

admitido será de R$ 6,00 (seis reais). 

 

5. VIGÊNCIA DO CONTRATO  

O prazo inicial da concessão será de 10 (dez) anos, prorrogáveis por igual período. 

 

6.  RESPONSÁVEL PELO CONTRATO 

 

O responsável pelo contrato será vinculado designado pela Secretaria de Planejamento que exercerá 

a fiscalização do serviço prestado pela futura Concessionária. 

 

7. Visita Técnica (Facultativa)  

 

A realização de visita técnica será facultativa. O agendamento deverá ser realizado através da 

Secretaria de Planejamento por meio do telefone (47) 3533-1211 ou email: 

planejamento@ituporanga.sc.gov.br ou assessoriaplanejamento@ituporanga.sc.gov.br.  

 

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 

O critério de julgamento da concorrência será pela oferta da MENOR TARIFA DE REMUNERAÇÃO, 

conforme Art. 15, inciso I da Lei Federal nº 8.987/95 e de acordo com o Estudo de Viabilidade. 

mailto:planejamento@ituporanga.sc.gov.br
mailto:assessoriaplanejamento@ituporanga.sc.gov.br
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CONCORRÊNCIA Nº 01/2023/PMI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2022 
 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

 

 

Ao Edital de Concorrência nº../2023/PMI 

 

Razão Social da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, especialmente para fins de prova 

em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de Ituporanga, que a empresa [NOME DA 

EMPRESA] CONCORDA plenamente com todos os termos deste edital e seus respectivos anexos. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

 

Ituporanga, ____ de _________ de 2023. 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do proponente 

local da empresa licitante. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 
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CONCORRÊNCIA Nº 01/2023/PMI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2022 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE O INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF 

 

 

Ao Edital de Concorrência nº../2023/PMI 

 

Razão Social da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

 

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa [NOME DA 

EMPRESA], em cumprimento ao disposto no inciso V do artigo 27, da Lei Federal n. 8.666/93, cumpre 

o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, não promovendo o trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Ituporanga, ____ de _________ de 2023. 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do proponente 

local da empresa licitante. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 
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CONCORRÊNCIA Nº 01/2023/PMI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2022 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO 

 

 

Ao Edital de Concorrência nº../2023/PMI 

 

Razão Social da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa [NOME DA 

EMPRESA] não foi declarada inidônea e não está suspensa em nenhum órgão público, federal, 

estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Ituporanga, __ de___________ de 2023. 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do proponente 

local da empresa licitante. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 
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CONCORRÊNCIA Nº 01/2023/PMI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2022 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 

 

 

Ao Edital de Concorrência nº../2023/PMI 

 

Razão Social da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, para os efeitos do disposto na Lei 

Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, que a empresa [NOME DA EMPRESA], está 

enquadrada na categoria [EPP ou ME] (Pequeno Porte ou Microempresa), bem como não está 

incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Ituporanga, ___ de ____________de 2023. 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do proponente 

local da empresa licitante. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 
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CONCORRÊNCIA Nº 01/2023/PMI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2022 

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA 

 

Ao Edital de Concorrência nº../2023/PMI 

 

Razão Social da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que os dirigentes, sócios e 

gerentes da empresa [NOME DA EMPRESA], não mantêm vínculo empregatício com a Administração 

Pública direta e indireta das esferas Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, nem com 

empresas subsidiadas ou controladas pelos entes Federados acima mencionados. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Ituporanga, ____ de _________ de 2023. 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do proponente 

local da empresa licitante. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 
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CONCORRÊNCIA Nº 01/2023/PMI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2022 

ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PROFISSIONAL 

 

Ao Edital de Concorrência nº../2023/PMI 

 

Razão Social da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

A Empresa [NOME DA EMPRESA], por seu representante legal, DECLARA, para todos os fins de 

direito e sob as penas da lei, caso esta empresa logre vencer a presente licitação, que o profissional 

[NOME DO PROFISSIONAL], inscrito no CPF, sob o número [NÚMERO], será o responsável 

profissional pelo acompanhamento do contrato administrativo na vigência da permissão de uso 

oneroso do espaço público. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Ituporanga, ____ de _________ de 2023. 

 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do proponente 

local da empresa licitante. 

 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 
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CONCORRÊNCIA Nº 01/2023/PMI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2022 

ANEXO IX 

 

MINUTA DO CONTRATONº ../2022/PMI  

– TERMO DE CONCESSSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO MUNICIPAL  

 

 
O MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, pessoa jurídica de direito público, sito à Rua Vereador Joaquim 

Boeing, Nº 40, Centro, Ituporanga/SC, inscrita no CNPJ nº 83.102.640/0001-30, neste ato 

representado por seu Prefeito o, Senhor Sr. GERVÁSIO JOSÉ MACIEL, inscrito no CPF sob nº 

121.340.239-53, a seguir denominado PERMITENTE, e a Empresa 

_________________________________, pessoa jurídica de direito privado, sito à 

_____________________, cidade de ______________________, Estado de 

______________________, inscrita no CNPJ sob o n° ______________________, neste ato 

representada por seu titular, Senhor (a) ______________________, a seguir denominada 

CONCESSIONÁRIA , acordam e ajustam firmar o presente Contrato de CONCESSÃO, nos termos da 

Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Federal m. 8.987/1995 e seguintes e legislação 

pertinente, assim como pelas condições do Edital de Concorrência nº 01/2023,e pelas cláusulas a 

seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
O presente Contrato - tem por objetivo a execução do seguinte A SELEÇÃO DE PROPOSTAS 

VISANDO À ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO CUJO OBJETO É A OUTORGA DE 

CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE 

PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, COM TARIFA MÁXIMA POR USUÁRIO DE R$ 

6,00 (SEIS REAIS). PD 14.489/2022. 

 

1.1 - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as 

partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Concorrência nº 01/2023, com 

seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

 

1.2. Obriga-se a CONCESSIONÁRIA, a executar para o PODER CONCEDENTE, pelo regime de 

CONCESSÃO, o SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE 

PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, conforme especificações do edital e seus 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 
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anexos, normas previstas pela legislação de regência e conforme os termos de sua proposta 

vencedora. 

 

1.3. O objeto da presente contratação compreende a prestação do serviço público de transporte 

coletivo de passageiros compreenderá a mobilização, operação, conservação, limpeza, manutenção 

da frota e reposição dos veículos, equipamentos, instalações, a manutenção dos terminais e abrigos e 

outros, atendendo as necessidades de transporte da comunidade, em conformidade com o 

crescimento e a dinâmica do Município, além das seguintes obrigações: 

 

a) Colocação de quadro de horários e itinerários nos pontos; 

b) Disponibilização de espaço público na internet para colher reclamações dos usuários; 

c) Implantação Sistema Bilhetagem Eletrônica; 

d) Atendimento às entidades assistenciais que necessitem de transporte por micro-ônibus; 

e) Acessibilidade completa em todos os veículos do transporte coletivo; 

f) Assegurar que as linhas atendam a demanda de todos os bairros do Município, e onde houver 

necessidade conforme indicação da Secretaria de Planejamento, a disponibilização de micro-

ônibus/ônibus para ligação aos terminais; 

g) Fornecer curso de capacitação aos funcionários visando o melhor atendimento às pessoas com 

deficiência e idoso;  

 

1.4 O escopo da concessão poderá ser revisto, periodicamente, a fim de contemplar a inclusão de 

novas tecnologias e/ou serviços necessários ao correto atendimento ao interesse público, e ao 

atingimento do padrão de qualidade dos serviços prestados aos usuários. 

 

1.5 A inclusão de serviços adicionais será objeto de termo aditivo ao presente contrato, devendo sua 

remuneração ser mensurada pela aferição de custos de serviços idênticos e/ou correlatos, no 

mercado, por meio de orçamento específico. 

 

1.6. O(s) eventual(ais) termo(s) aditivo(s) para contemplar a inclusão de serviços adicionais deverão 

ser acordados entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, tendo em vista o permanente 

incremento de qualidade na prestação dos serviços, e a satisfação do usuário. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 A CONCESSIONÁRIA será responsável pelo atendimento integral da respectiva demanda dos 
serviços. 
 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VEÍCULOS 
 

I. Todos os veículos da frota contratual deverão atender às especificações do Código de Trânsito 

Brasileiro – CTB e demais normas da legislação federal pertinente (CONTRAN, CONMETRO, 

CONAMA, ABNT) e a legislação quanto à acessibilidade, bem como às estabelecidas ou que vierem a 

ser determinadas pelo PODER CONCEDENTE ou por outros órgãos competentes e neste último caso, 

sempre precedido do respectivo estudo de viabilidade técnica e readequação do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato. 

 

II. Todos os veículos a serem utilizados na prestação do serviço concedido devem ser previamente 

aprovados por vistoria realizada pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiro contratado, incluindo os 

aspectos de desempenho e segurança veicular. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS 
 
Quanto ao SBE – Sistema de Bilhetagem Eletrônica deverá ser observado o previsto no anexo XII.  
 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PESSOAL  

 

I. A CONCESSIONÁRIA empregará pessoas idôneas, devidamente habilitadas e capacitadas físico, 

mental e psicologicamente e com comprovada experiência para as funções de operação, manutenção, 

controle operacional e relacionamento com o público, sendo essas contratações regidas pelo direito 

privado e legislação trabalhista, não havendo qualquer relação entre os terceiros contratados e o 

PODER CONCEDENTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS BENS REVERSÍVEIS E DESAPROPRIAÇÕES 

 

 I Constituem bens reversíveis da concessão, aqueles que no decorrer do prazo da concessão, a 

CONCESSIONÁRIA venha a realizar obras e benfeitorias no sistema viário e nos terminais 

relacionadas com a prestação do serviço de transporte coletivo e necessário ao melhor 

desenvolvimento do objeto da concessão, devidamente justificadas e mediante ajuste com a 

CONCEDENTE, as mesmas reverterão ao Município ao final da concessão, ou em prazo 

intermediário, cabendo, na ocasião, a apuração dos valores devidos à CONCESSIONÁRIA, em 

processo específico, onde deverão ser apurados os valores pagos, atualizados ao longo da 

concessão, e o valor residual devido, tudo de acordo com as regras acordadas no ato que der origem 

à execução de tais obras, que será objeto de aditivo ao contrato de concessão.  
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II. Cabe ao PODER CONCEDENTE o ônus de realizar as desapropriações necessárias à construção 

de equipamentos de apoio à operação do transporte coletivo, como terminais, pontos e estações de 

conexão. 

   

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DEVERES E DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA 
 
 

7.1.  DOS DEVERES DA CONCESSIONÁRIA  

7.1.2.  Constituem encargos e obrigações da CONCESSIONÁRIA: 

7.1.3. Cumprir e fazer cumprir integralmente o contrato de Concessão, em conformidade com as 

disposições legais e regulamentares e determinações do PODER CONCEDENTE; 

 7.1.4.  Executar todos os serviços, controles e atividades relativos à Concessão, com zelo, diligência 

e economia, utilizando a melhor técnica aplicável a cada uma das tarefas desempenhadas, 

respeitando as regras estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE;  

7.1.5. Dispor de frota, equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais, de modo a permitir a 

perfeita execução dos serviços, nos termos do contrato, do edital e de seus anexos e proposta técnica 

apresentada;  

7.1.6. Manter todas as condições das propostas técnicas e econômicas apresentadas;  

7.1.7. Prestar serviços adequados aos usuários;  

7.1.8. Submeter-se à fiscalização do órgão competente do PODER CONCEDENTE, facilitando a ação 

e o cumprimento das determinações legais;  

7.1.8. Manter informados os usuários do serviço; e, 

7.1.9. Elaborar e manter atualizado o inventário de bens vinculados à concessão, a ser aprovado pelo 

PODER CONCEDENTE. 

 7.1.10. Responsabilizar-se de forma única por prejuízos decorrentes de acidentes do trabalho e 

eventualmente ocorridos durante a execução dos serviços, bem como danos de qualquer natureza 

causados a terceiros;  

7.1.11. Arcar com as despesas referentes à prestação de serviços objeto do presente edital, tais 

como, transporte de pessoal, alimentação, bem como todas aquelas de escritório e demais 

necessárias para o bom e fiel cumprimento do contrato;  

7.1.12. Manter durante toda a prestação dos serviços somente trabalhadores com situações 

profissionais regulares e diretamente vinculados aos serviços;  

7.1.13. Cumprir rigorosamente todas as disposições legais referentes à segurança, higiene e medicina 

do trabalho fornecendo, por sua conta, todos os materiais necessários à segurança do pessoal que 

trabalhará na prestação dos serviços; 
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7.1.14. Responder pela operação, manutenção e reparos dos veículos utilizados na execução dos 

serviços; 

7.1.15. Observar e cumprir as obrigações previstas no item 1.2.10 do anexo XII (Especificação 

Sistema de Bilhetagem). 

7.2. CONSTITUEM DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA:  

7.2.1. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, de acordo com as condições 

efetivas da proposta de preços apresentada, respeitados os princípios legais, e regulamentares que 

regem a exploração dos serviços;  

7.2.2. O recebimento integral da TARIFA PÚBLICA. 

7.2.3. A exploração de fontes de receitas acessórias, alternativas, complementares, e provenientes de 

projetos acessórios, compatíveis com o objeto da concessão;  

7.2.4. A garantia da ampla defesa e do devido processo legal, nos casos de imputação de 

penalidades, nos termos do Regulamento dos Serviços; 

7.2.5. O aumento da TARIFA PÚBLICA em caso de configuração de déficit de cobertura da TARIFA 

DE REMUNERAÇÃO pela RECEITA TARIFÁRIA, configurado como líquido certo e exigível, após o 

competente processo administrativo, que se prolongue por mais de 30 (trinta) dias, na hipótese de não 

adoção de outras medidas garantidoras do equilíbrio-econômico financeiro da concessão, nos termos 

da legislação pertinente; 

7.3. DOS DEVERES E PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE 

 7.3.1. Constituem deveres do PODER CONCEDENTE: 

 7.3.1.1 Fiscalizar permanentemente a prestação do serviço concedido;  

7.3.1.2. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;  

7.3.1.3. Intervir na prestação de serviço, nos casos e condições previstos em lei, no edital e no 

contrato;  

7.3.1.4. Homologar reajustes e proceder à revisão ordinária e extraordinária da TARIFA DE 

REMUNERAÇÃO refletindo-a na TARIFA PÚBLICA, na forma do edital e seus anexos, no contrato de 

Concessão, das Leis Federais nº 8.666/1993, nº 8.987/1995 e nº 12.587/2012 e demais disposições 

legais regulamentares aplicáveis; 

 7.3.1.5. Extinguir a concessão nos casos previstos em lei e no contrato; 

 7.3.1.6. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais 

da concessão; 

 7.3.1.7. Zelar pela boa qualidade do serviço, apurando e solucionando queixas e reclamações dos 

USUÁRIOS;  

7.3.1.8. Sugerir novas providências visando à melhoria e fiel execução da concessão;  
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7.3.1.9. Modificar, unilateralmente, as disposições regulamentares do serviço para melhor adequação 

ao interesse público, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, os requisitos das Leis 

Federais nº 8.666/93, nº 8.987/95 e nº 12.587/12, bem como a oitiva prévia da CONCESSIONÁRIA;  

7.3.1.10. Realizar a prévia instauração de processo administrativo com o fim de definir prazo e forma 

de transferência da atividade, bem como apuração e pagamento da prévia e justa indenização de 

eventuais investimentos, inclusive os não amortizados ou não depreciados, no caso de extinção da 

concessão antes do prazo e na hipótese de assunção de quaisquer das atividades; 

7.3.1.11. Permitir a publicidade na infraestrutura dos terminais, de acordo com a legislação vigente;  

7.3.1.12. Permitir a exploração de receitas acessórias, complementares, alternativas e de projetos 

associados por parte da CONCESSIONÁRIA;  

7.3.1.13. Favorecer a modicidade da TARIFA PÚBLICA, e manter a sustentabilidade dos serviços, por 

meio da concessão de subsídios ou outras formas legal mente admitidas;  

7.3.1.14. Estimular a racionalização e melhoria do serviço;  

7.3.1.15. Observar, em todas as solicitações encaminhadas à CONCESSIONÁRIA, as condições da 

proposta e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, assegurando o devido processo 

administrativo, contraditório e ampla defesa, e promovendo os meios para a sua recomposição, caso 

constatado;  

7.3.1.16. Aprovar o inventário dos bens vinculados à concessão a ser elaborado e atualizado pela 

CONCESSIONÁRIA;  

7.3.1.17. Manifestar-se motivadamente acerca dos requerimentos da CONCESSIONÁRIA atinentes à 

prestação do serviço e execução contratual; e,  

7.3.1.18. O PODER CONCEDENTE poderá determinar à CONCESSIONÁRIA modificações na 

operação do Sistema de Transporte Público Coletivo Municipal, em especial acerca dos seguintes 

temas, desde que assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato: 

 a) Alterações de itinerários; 

 b) Implementação de terminais; 

 c) Acréscimo ou supressão de frota;  

d) Acréscimo ou supressão de horários; 

 e) Remanejamento de veículos, observada a idade-média; 

 f) Ampliação do número de linhas; e, 

 g) Implantação de pontos de embarque e desembarque. 

 7.3.1.19. Quando representarem 10% do serviço, as alterações de que tratam o subitem 7.3.1.18 

deverão ser refletidas concomitante e obrigatoriamente, na tarifa de remuneração da 

CONCESSIONÁRIA de modo garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONCESSÃO 

  

Parágrafo primeiro. O prazo inicial da concessão é de 10 (dez) anos prorrogáveis por igual período. 

 

Parágrafo segundo Em caso de renúncia contratual por uma das partes em qualquer tempo, a mesma 

deverá comunicar com aviso prévio antecedente de 60 dias para rescisão. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 

A execução deste TERMO será acompanhada e fiscalizada por um representante do 

MUNICÍPIO, qual seja, ________________, nomeado pela Portaria .../2023, permitida a contratação 

de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do 

art. 67 da Lei Federal nº 8.666. 

Parágrafo primeiro. O representante do MUNICÍPIO anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do TERMO, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados. 

Parágrafo segundo. O recebimento do cumprimento das obrigações deste TERMO, dar-se-á 

mediante a entrega do equipamento, das manutenções e da finalidade do TERMO, que deverão ser 

acompanhadas pelo representante do MUNICÍPIO responsável pelo seu acompanhamento e 

fiscalização. 

Parágrafo terceiro. O MUNICÍPIO rejeitará, no todo ou em parte, o cumprimento de obrigações 

realizadas em desacordo com o TERMO. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 
 

As receitas necessárias para remunerar os encargos da concessão e a CONCESSIONÁRIA advirão 

da cobrança de TARIFA.  

Parágrafo Primeiro.  O valor da TARIFA DE REMUNERAÇÃO será de R$..... 

 

Parágrafo Segundo. A CONCESSIONÁRIA poderá utilizar a frota como meio de publicidade, na 

forma da Lei, diretamente ou por terceiros, visando à obtenção de receita alternativa. 

 

Parágrafo  Terceiro. O equilíbrio econômico e financeiro da concessão será preservado mediante 

reajuste e/ou revisão tarifária(s), consoante devendo ser mantidas as condições previstas neste Edital 

e na proposta vencedora do certame, nos termos estabelecidos no Contrato de Concessão.  
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CLÁUSULA SÉTIMA DO VALOR DO CONTRATO E DA TARIFA DE REMUNERAÇÃO  

 

O concessionário será remunerado através da arrecadação de tarifas pagas diretamente pelos 

usuários dos serviços, de forma a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, além de 

receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados. 

 

Parágrafo Primeiro: O valor da tarifa pública será definida pelo Município de Ituporanga sendo que a 

tarifa será reajustada anualmente, tendo por data-base o mês de dezembro, ou na periodicidade que 

vier a ser fixada na legislação pertinente e no Edital de Concorrência nº /2022 

 

Parágrafo Segundo: O concessionário não poderá praticar tarifa diferente da autorizada, exceto 

quando permitida pelo Poder Concedente após análise de solicitação fundamentada para tal. 

 

Parágrafo Terceiro: A tarifa tem como objetivo o custeio dos serviços e de todas as demais atividades 

necessárias ao adequado funcionamento do serviço de transporte público coletivo urbano de 

passageiros. 

 

Parágrafo Quarto: O reajuste da tarifa será homologado pelo Poder Concedente, que o publicará no 

Diário Oficial do Município. 

 

Parágrafo Quinto: O valor da tarifa será reajustado de acordo com a seguinte fórmula paramétrica: T 

= Tº x {1 + [0,28 x ((PRDi - PRDo)/ PRDo) + 0,47 X (CC) + 0,15 x ((IVRCOi - IVRCOo)/IVRCOo) + 0,10 

x ((IGP DIi - IGP DIo)/IGP DIo)]} Onde: 

 T - é o valor reajustado da tarifa de referência para remuneração da Concessionária; 

 Tº- é o valor inicial da tarifa de referência para remuneração da Concessionária constante do Anexo I 

– Termo de Referência. 

 PRDo - é o preço do litro de óleo do diesel, relativo ao mês anterior ao da data base considerada, 

extraído do Levantamento dos Preços Praticados em Valença, base mensal, do Sistema de 

Levantamento de Preços – SLP, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – 

ANP, com referência ao preço médio da distribuidora; 

 PRDi - é o preço do litro de óleo do diesel, relativo ao mês anterior ao da data de reajuste, extraído do 

Levantamento dos Preços Praticados em Valença, base mensal, do Sistema de Levantamento de 

Preços – SLP, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, com 

referência ao preço médio da distribuidora;  

CC - Convenção Coletiva/Dissídio Coletivo – variações acumuladas, conforme convenções ou 

dissídios coletivos da categoria profissional de motoristas e cobradores, com correção do valor 
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absoluto da despesa referente a pessoal e vinculações (em percentual), ocorridas entre a data-base 

considerada na Proposta Comercial na licitação e a data de reajuste;  

IVRCOo - é o Número Índice Ônibus relativo ao segundo mês anterior ao da data-base considerada 

na Proposta Comercial na licitação, calculado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, IBRE, código 

14109, ou outro equivalente. 

 IVRCAi - é o Número Índice Ônibus relativo ao segundo mês anterior ao da data de reajuste, 

calculado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, IBRE, código 14109, ou outro equivalente. 

 IGP-DIo - é o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, relativo ao mês anterior ao da data-

base considerada na Proposta Comercial na licitação, calculado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV 

(coluna 7), Revista Conjuntura Econômica; 

IGP-DIi - é o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, relativo ao mês anterior ao da data de 

reajuste, calculado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (coluna 7), Revista Conjuntura Econômica. 

 

Parágrafo Sexto - Serão instaurados processos de revisão da tarifa a cada 2 (dois) anos, a contar da 

data em que entrar em vigor a tarifa resultante do processo de revisão imediatamente anterior. 

 

Parágrafo Sétimo - A Concessionária reconhece que o valor da tarifa constante do Parágrafo Nono 

desta Cláusula, em conjunto com as regras de reajuste e revisão estabelecidas no presente Contrato 

de Concessão, é suficiente para a adequada remuneração dos Serviços, amortização dos seus 

investimentos e retorno econômico, na conformidade de sua Proposta Comercial e, não cabendo, 

portanto, qualquer espécie de reivindicação perante o Poder Concedente.  

 

Parágrafo Oitavo - Nos estudos de revisão tarifária deverão ser consideradas as receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou de projetos associados, bem como da parcela destinada à modicidade 

tarifária, que deverão ser acrescidas às previsões de receitas tarifárias estimadas para fins de cálculo 

da tarifa técnica.  

 

Parágrafo Nono - O valor da tarifa pública de referência a ser cobrada do usuário, nesta data, é de R$ 

.... (), calculada com base nos preços correntes em dezembro de 2022. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO/ EXTINÇÃO  
 

 Extingue-se a CONCESSÃO, por:  

a) Advento do termo do CONTRATO;  

b) Encampação;  

c) Caducidade; 
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 d) Rescisão; 

 e) Anulação; 

 f) Falência da CONCESSIONÁRIA, ou sua extinção. 

7.1  Extinta a concessão, retornam ao PODER CONCEDENTE, todos os bens reversíveis (se for o 

caso), direitos e privilégios transferidos à CONCESSIONÁRIA conforme previsto no presente edital e 

estabelecido na Minuta de Contrato de concessão, não restando ao PODER CONCEDENTE qualquer 

responsabilidade, nem mesmo subsidiária.  

7.2 Extinta concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo PODER CONCEDENTE.  

7.3 O término da vigência contratual implicará, de pleno direito, na extinção da CONCESSÃO, não 

sendo devida nenhuma indenização à CONCESSIONÁRIA.  

7.4  Quando do advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA será inteira e exclusivamente 

responsável pelo encerramento de quaisquer contratos de que seja parte, não assumindo o PODER 

CONCEDENTE qualquer responsabilidade quanto aos referidos contratos.  

7.5 Considera-se encampação a retomada do serviço pelo PODER CONCEDENTE, durante o prazo 

da concessão, por motivo de interesse público, conforme legislação em vigor, e, especialmente, 

Regulamento dos Serviços. 

7.6 Deverá a CONCESSIONÁRIA ser notificada em prazo não inferior a 60 (sessenta) dias corridos. 

7.7 Nos casos de encampação, nos termos do artigo 79, § 2º da Lei Federal nº 8.666/1993, terá a 

CONCESSIONÁRIA direito a: 

 a) Ao saldo não amortizado ou não depreciado dos bens ou investimentos realizados durante o 

período da concessão; 

b) Aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da encampação; e, 

 c) Ao custo da desmobilização, incluindo o valor dos encargos e ônus decorrentes de multas, 

rescisões e indenizações de obrigações assumidas e contratadas, inclusive aquelas advindas de 

débitos trabalhistas. 

7.8 A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do PODER CONCEDENTE, a 

declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as 

disposições contidas neste edital e das normas regulamentares expedidas pelo PODER 

CONCEDENTE. 

7.9  A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo PODER CONCEDENTE quando a 

CONCESSIONÁRIA:  

a) Estiver prestando serviço de forma inadequada ou deficiente, descumprindo normas, critérios, 

indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;  

b) Paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito 

ou força maior; 
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 c) Perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do 

serviço concedido;  

d) Não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;  

e) Não atender a intimação do PODER CONCEDENTE, no sentido de regularizar a prestação do 

serviço.  

7.10 A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência 

da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.  

7.11  O processo administrativo não será instaurado até que tenha sido dado inteiro conhecimento das 

infrações contratuais à CONCESSIONÁRIA, devendo ser-lhe concedido um prazo de 30 (trinta) dias 

corridos para que ela providencie as correções das falhas e transgressões apontadas e para 

enquadramento nos termos contratuais.  

7.12 Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será 

declarada por decreto do Poder Executivo Municipal, independentemente de indenização prévia.  

7.13 Declarada a caducidade, não resultará para o PODER CONCEDENTE, qualquer espécie de 

responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com 

empregados da CONCESSIONÁRIA.  

7.14  A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, no caso de rescisão judicial do contrato por culpa 

do PODER CONCEDENTE, será equivalente à encampação e calculada na forma do item 17.8.  

7.15  A CONCESSIONÁRIA arcará com as indenizações decorrentes do inadimplemento contratual a 

que deu causa. 

7.16 O contrato também poderá ser rescindido por consenso entre as partes, que compartilharão os 

gastos e as despesas decorrentes da referida rescisão contratual.  

7.17 Quando o pedido de rescisão for solicitado pela CONCESSIONÁRIA, cumpre ao PODER 

CONCEDENTE:  

a) Exigir uma motivação razoável para o pedido de rescisão; 

b) Assumir a execução do contrato, ou promover novo certame licitatório e adjudicar um vencedor 

antes de rescindir a concessão, a fim de assegurar a continuidade da prestação dos serviços; e, 

c) Transferir para a nova CONCESSIONÁRIA, se possível e conveniente, o dever de indenizar a 

CONCESSIONÁRIA anterior, na forma da Lei nº 8.666/93.  

7.18 Na hipótese de extinção da CONCESSIONÁRIA por decretação de falência não fraudulenta, o 

contrato se extinguirá automaticamente, aplicando-se, no que couber, as disposições referentes ao 

advento do termo contratual.  

7.19 Na hipótese de extinção da CONCESSIONÁRIA por decretação de falência fraudulenta ou 

dissolução da CONCESSIONÁRIA por deliberação de seus acionistas aplicar-se-ão as mesmas 

disposições referentes à caducidade da concessão, com instauração de processo administrativo para 
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apuração do efetivo prejuízo e determinação das sanções aplicáveis, descontando-se os valores dos 

prejuízos e das multas da eventual indenização a ser paga à massa falida.  

7.20 No caso de falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA, não poderá ser procedida à partilha do 

respectivo patrimônio social sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o 

estado em que se encontram os bens vinculados à concessão. 

7.21 A anulação do contrato de concessão será decretada pelo PODER CONCEDENTE ou pelo Poder 

Judiciário, em caso de ilegalidade em sua formalização, em cláusula essencial à execução da 

concessão ou irregularidade grave e insanável do contrato.  

7.22 A invalidade de cláusula ou parte do contrato não se comunica com as demais cláusulas dele 

pertencentes.  

7.23 Em caso de anulação, após a contratação, a CONCESSIONÁRIA de boa-fé fará jus à 

indenização paga pelo PODER CONCEDENTE, equivalente àquela devida nos casos de 

encampação.  

7.24 A aplicação das penalidades previstas no presente edital deverá obedecer ao disposto na 

legislação vigente e regulamentos próprios.  

7.25 A aplicação de penalidades não inibe o PODER CONCEDENTE, ou a terceiros de promover a 

responsabilidade civil ou criminal da CONCESSIONÁRIA, e de seus agentes na forma da legislação 

própria. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENAS ADMINISTRATIVAS 
 

8.1. No caso de inadimplemento total ou parcial das obrigações deste contrato pela 

CONCESSIONÁRIA, a mesma estará sujeita, sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal, às 

sanções previstas na legislação municipal e futuro regulamento, e às seguintes penalidades aplicáveis 

pelo PODER CONCEDENTE, nos termos do presente contrato:  

a) Advertência formal, a versar sobre o descumprimento das obrigações assumidas e a determinação 

da adoção das necessárias medidas de correção;  

b) Multa; 

 c) Suspensão temporária do direito de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação 

perante a Administração Pública, que será concedida sempre que a CONCESSIONÁRIA ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes.  

8.1.1 As penalidades previstas neste contrato poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 

dependendo da gravidade do ato, sem prejuízo da aplicação das penas cominadas para o mesmo fato 

pela legislação aplicável. 

 8.1.2 A advertência será aplicada nos casos de infração leve.  
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8.1.3. A multa será aplicada nos casos de reincidência de infrações leves, bem como nos casos de 

infrações de gravidade média e grave. 

8.1.4 No caso de infrações continuadas, poderá o PODER CONCEDENTE fixar multa diária enquanto 

perdurar a infração. 8.1.5. As multas não terão caráter compensatório ou indenizatório e serão 

aplicadas sem prejuízo da responsabilidade administrativa, civil ou criminal da CONCESSIONÁRIA.  

8.1.6. A suspensão temporária de participação em licitação, o impedimento de contratar com a 

Administração Pública, e a declaração de inidoneidade serão aplicadas nas hipóteses de infração 

grave e, conforme o caso, nas hipóteses de:  

a) Condenação definitiva pela prática, por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos;  

b) Prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação e do contrato.  

8.2. Na aplicação das sanções, o PODER CONCEDENTE observará as seguintes circunstâncias, com 

vistas à sua proporcionalidade:  

a) A natureza e a gravidade da infração;  

b) Os danos resultantes aos serviços e atividades, à segurança pública, ao meio ambiente e aos 

agentes públicos;  

c) A vantagem auferida pela CONCESSIONÁRIA em virtude da infração;  

d) As circunstâncias agravantes e atenuantes;  

e) Os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, inclusive eventuais reincidências. 

8.3. Independentemente dos critérios específicos de gradação previstos neste contrato, a gradação 

das penas observará a seguinte escala:  

a) A infração será considerada leve quando decorrer de condutas involuntárias ou escusáveis da 

CONCESSIONÁRIA, da qual ela não se beneficie e que não cause prejuízo ao usuário, ao PODER 

CONCEDENTE, ou a terceiros;  

b) A infração será considerada de gravidade média quando decorrer de conduta inescusável, mas que 

não traga para a CONCESSIONÁRIA qualquer benefício ou proveito, nem afete número significativo 

de usuários; 

c) A infração será considerada grave quando forem constatados, mediante prévia instrução de 

processo administrativo, respeitados os direitos do contraditório e ampla defesa da Concessionária, 

um dos seguintes fatores: 

I. Ter a CONCESSIONÁRIA agido com má-fé; e, 

II. Da infração decorrer benefício indevido direto ou indireto para a CONCESIONÁRIA; 

 d) Infração será considerada gravíssima quando a conduta praticada, de forma dolosa ou com culpa 

grave pela CONCESSIONÁRIA, configurar hipótese de intervenção na concessão ou caducidade, nos 

termos do presente contrato e da legislação aplicável. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 
 

 

Secretaria Administração - Licitações e Contratos - Rua Vereador Joaquim Boeing, nº 40, Centro - CEP 88.400-000 - Centro  

Ituporanga – SC - Telefone: (47) 3533-1211 - Site: www.ituporanga.sc.gov.br.  
Página 62 de 91 

 

8.4 A autuação, aplicação ou cumprimento de sanção não desobriga a CONCESSIONÁRIA de corrigir 

a falta correspondente, nem tampouco de indenizar os prejuízos causados ao PODER 

CONCEDENTE, a usuários ou a terceiros. 8.5. O não recolhimento de qualquer multa aplicada, nos 

termos e prazo fixados pelo PODER CONCEDENTE, caracterizará infração grave, além de implicar a 

incidência de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 

8.6 As multas previstas serão aplicadas sem prejuízo da caracterização das hipóteses de intervenção 

ou declaração de caducidade, ambas previstas neste contrato, ou, ainda, da aplicação de outras 

sanções previstas neste contrato ou na legislação pertinente.  

8.7 Verificada a má-fé dos administradores e/ou controladores da CONCESSIONÁRIA, estes serão 

igualmente punidos com a sanção de multa.  

8.8 As penalidades de suspensão temporária do direito de participação em licitações e impedimento 

de contratar com a Administração Pública, bem como a declaração de inidoneidade, serão aplicadas à 

CONCESSIONÁRIA por descumprimento grave das obrigações constantes deste contrato ou pela 

prática de atos ilícitos, na forma da lei, cabendo à decisão da penalidade mais adequada ao PODER 

CONCEDENTE. 

8.9. A imposição da penalidade de declaração de inidoneidade será proposta pelo PODER 

CONCEDENTE ao Chefe do Poder Executivo, autoridade competente para sua aplicação. 

8.10. Nenhuma sanção prevista no contrato será aplicada sem a oportunidade de prévia e ampla 

defesa da CONCESSIONÁRIA 

 

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 

9.1 Da penalidade aplicada caberá recurso na forma e prazos previstos no art. 109 da Lei Federal nº 

8.666, de 21.06.1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS 

 

10.1 A CONCESSIONÁRIA poderá, em conformidade com a legislação federal, contratar com terceiros 

o desenvolvimento de atividades acessórias ou complementares aos serviços concedidos, bem como 

a implementação de projetos associados, sem prejuízo da sua responsabilidade pelos prejuízos 

causados ao PODER CONCEDENTE, aos usuários ou a terceiros, desde que de acordo com o 

estabelecido no contrato de concessão e mediante prévia autorização da CONCEDENTE. 

 

10.2 Os contratos referidos neste item serão regidos pelo direito privado, não se estabelecendo 

qualquer relação jurídica entre terceiros e o PODER CONCEDENTE. 

10.3 A contratação de terceiros não configurará o instituto da sub concessão. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES  

 
Este TERMO poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 

21.06.1993, sempre através de termo aditivo, numerado em ordem crescente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA  SEGUNDA - CASOS OMISSOS 
 

 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  – FORO 
 

 Fica eleito o foro da Comarca de ITUPORANGA para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente Contrato. 
 
 E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si 
e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito. 
 

 
ITUPORANGA,    de                    de 2023. 

 
 
 
 
 

 
PERMITENTE                                                            PERMISSIONÁRIA 
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ANEXO X 

 

Ao Edital de Concorrência nº 01/2023/PMI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2022 

 

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

Razão Social:_________________________________________________. 

CNPJ___________________________________________________. 

Endereço:__________________________ Bairro_____________________. 

Cidade: _____________ Estado: ___________CEP:_______________. 

Telefone comercial: (______) ____________ whatsapp: (______) ________________. 

Nome da pessoa para contatos:______________________________________. 

Telefone celular: (___) _____________   E-mail: __________________________. 

Nome completo da pessoa que assinará o contrato: _________________. 

Cargo que a pessoa ocupa na empresa:_________________________________. 

Conta Bancária________________ Agencia____________ Banco _______________. 

Preferencialmente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal 

RG nr.: ______________________     CPF: ______________________________. 

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para 

assinatura do contrato. 

Data: 

_______________________________________________________ 

(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 

 

 

/Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo com o 

envelope da documentação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a 

elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório. 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 
 

 

Secretaria Administração - Licitações e Contratos - Rua Vereador Joaquim Boeing, nº 40, Centro - CEP 88.400-000 - Centro  

Ituporanga – SC - Telefone: (47) 3533-1211 - Site: www.ituporanga.sc.gov.br.  
Página 65 de 91 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023/PMI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2022 

ANEXO XI 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E CUMPRIMENTO, À LEI FEDERAL Nº 12.846/13 (LEI 

ANTICORRUPÇÃO) 

 

Ao Edital de Concorrência nº 01/2023/PMI 

 

Eu, ________________________________, representante legal da empresa 

_________________________________, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________________________, declaro, para os devidos fins, que a 

empresa ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos 

contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que 

importem lesão à Administração Pública, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 

2013 - Lei Anticorrupção.  

Igualmente, declaro que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar 

condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, 

no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. 

Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei. 

 

Ituporanga, ____ de _________ de 2023. 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do proponente 

local da empresa licitante. 
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ANEXO XII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2022 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023/PMI 

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA 
 

 

1. Especificação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica 
 

 
 1.1 ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA – SBE 

 
 

 1.1.1 Implantação - 

 
A preparação do projeto executivo do Sistema Automático de Bilhetagem Eletrônica que será 

implementado no município e sua implantação e custos proveniente da mesma é de inteira 

responsabilidade da Concessionária e deverá oferecer uma relação detalhada com o descritivo 

funcional de todos os equipamentos do sistema e dos módulos do software aplicativo e suas 

funcionalidades, bem como, a definição dos produtos a serem implementados e suas 

características operacionais. 

O documento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal de Ituporanga e servirá como 

referência do descritivo das funcionalidades que serão implementadas. Na fase de implantação 

deverão ser disponibilizados os técnicos e analistas necessários para acompanhamento e 

supervisão da instalação dos equipamentos embarcados e para a instalação e configuração do 

software de garagem (arrecadação e comunicação), do sistema central de armazenamento e 

processamento de dados, da rede de comunicação entre as garagens e do aplicativo de vendas 

WEB. 

 
 

 1.1.2 Prazo de Entrega do Sistema 

 
A entrega dos equipamentos, implementação do software e dos serviços necessários para o 

funcionamento do SBE deverá acontecer num prazo de até 120 (cento e vinte) dias, contados da 

data de aprovação do Projeto Executivo, que deverá ser elaborado em até 45 dias, e aprovado 

pela Prefeitura Municipal de Ituporanga a contar da assinatura do contrato com a Prefeitura. 

 
 1.1.3 Objetivo 
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O SBE deve permitir o controle da emissão de créditos para a comercialização, a realização da 

comercialização e remissão de    créditos de forma automática, assim como o controle dos usos 

de tarifas por tipos de usuários (vale transporte, gratuitos e pagantes de tarifa integral, etc., 

assim como a aplicação de regras de integração, descontos, promoções e outros tipos de 

aplicações de tarifas de transporte quando seja necessária a implantação). 

O SBE deve permitir que a Concessionária controle a arrecadação das tarifas e que o Município, 

através da Prefeitura possa obter informações do número de passageiros transportados para o 

serviço. 

Além disso, o SBE deve permitir à Prefeitura Municipal de Ituporanga o controle da arrecadação 

de todas as tarifas aplicadas no Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros do 

Município. 

 1.1.4 Função 

 
A plataforma implantada deverá ser o instrumento de gestão e operação utilizado pela empresa 

operadora de transporte coletivo urbano do Município. 

O SBE deverá responder às perguntas mais complexas quanto ao desenho da rede de 

transportes quanto à forma como o usuário se movimenta na região atendida pela rede de 

transportes coberta pelo sistema de transporte. 

O SBE deverá permitir a integração tarifária para o sistema integrado que deverá vir a ser 

implantado no Município de Ituporanga, com as transferências em qualquer ponto da rede 

permitindo a redução de investimentos em terminais de integração e a minimização de impactos 

ambientais ocasionados pela instalação desse tipo de equipamento urbano, bem como 

proporcionar uma melhor mobilidade urbana e uma redução de custos para os usuários. 

Ao controlar a arrecadação das tarifas de maneira mais eficaz que os métodos manuais, e ao 

permitir a racionalização da oferta, o SBE, deverá atuar nas duas pontas de um processo 

saudável da gestão empresarial: no aumento, na arrecadação e na redução dos custos. 

A solução proposta deverá contemplar soluções avançadas para a operação de serviços 

financeiros caracterizados pelo grande número de transações e pelo pequeno valor individual de 

cada transação. 

 

 1.1.5 Controle 
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Uma das principais metas estabelecidas na implantação do SBE é transformar o cartão 

inteligente no principal meio de pagamento de tarifas colaborando assim com a redução do 

tempo das viagens e instituição do cartão ponto a ponto de 1 (uma) hora. O cumprimento dessa 

meta também resultará na redução de fraudes, ferramenta de comprovação de passagens 

ofertadas x receita e em um menor risco para a segurança dos operadores e usuários do 

sistema de transporte do Município de Ituporanga. 

A Concessionária deverá utilizar o Cartão Cidadão, implantado no Município de Ituporanga, 

como base para o cartão inteligente do Sistema de Transporte Municipal, cabendo à 

Concessionária a emissão de qualquer outro cartão caso o usuário não seja morador. Em 

existindo problemas técnicos para implantação do cartão inteligente através do Cartão Cidadão, 

cabe à concessionária informar a Secretária de Planejamento, visando autorização para uso de 

outro cartão inteligente. Em qualquer dos casos todos os custos incorrerão pela Concessionária. 

O SBE deverá oferecer uma ampla rede de distribuição de créditos, capitalizada em todas as 

regiões da cidade, de fácil acesso aos usuários e operada através de alianças com 

estabelecimentos comerciais, o carregamento de créditos poderá ser realizado também pela 

internet. 

A solução apresentada deverá contemplar a implantação de uma rede de distribuição com 

operação online, na qual os créditos estarão disponíveis para terminais de venda e recarga de 

créditos mediante demanda, a cada operação de carga realizada. 

A solução apresentada deverá contemplar a implantação de uma rede de distribuição com 

operação online, na qual os créditos estarão disponíveis para terminais de venda e recarga de 

créditos mediante demanda, a cada operação de carga realizada. 

Outra necessidade é a adoção de mecanismos que vinculem o validador eletrônico à catraca, de 

maneira a registrar todos os usuários, mesmo os que paguem as tarifas em dinheiro. A catraca 

ficará travada, sendo liberada apenas através do comando do validador, que será acionado por 

um cartão do usuário ou do operador do veículo (motorista), permitindo um melhor controle 

operacional, a conferência eletrônica dos processos de bilhetagem e o controle do fluxo de 

passageiros. 

O SBE deverá controlar todas as tarifas eletrônicas utilizadas para pagamento do transporte 

coletivo do Município. A Prefeitura Municipal de Ituporanga deverá autorizar expressamente a 

aceitação de outros meios de pagamentos, os quais deverão estar plenamente identificados no 

SBE. 
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A adoção destas medidas, a criação da rede capilar de distribuição, a criação de produtos 

tarifários e o controle da catraca, deverá permitir e alcançar o objetivo do SBE: oferecer 

condições para ter o controle efetivo sobre a arrecadação de tarifas, atender à demanda de 

instituição do cartão ponto a ponto, número de passageiros seja pelo incentivo do uso do cartão, 

seja pela redução de espaços para possíveis fraudes. 

 

 1.1.6 Gestão Operacional - 
  

Além das funções mencionadas anteriormente, todas relacionadas à operação e à gestão do 

SBE, com a modernização da gestão e operação das diferentes modalidades de pagamento de 

tarifa a solução proposta deverá contemplar ferramentas necessárias para a gestão operacional 

da empresa de transporte e para o próprio sistema de transporte do município de Ituporanga. 

Assim, a implantação do SBE, associada à massificação do uso do cartão eletrônico, deverão 

permitir: 

 
 

 O controle numérico dos passageiros de maneira segura, garantindo a 

confiabilidade nos eventuais processos de integração;  

 Uma maior segurança através da redução de moeda corrente nos 

procedimentos de cobrança de passagens nos ônibus; 

  Gerar um conjunto de dados estruturados para as empresas e para o órgão 

gestor, que subsidie o planejamento da rede de transporte coletivo e a 

programação operacional dos serviços;   

  Modernizar a gestão do sistema de arrecadação, com o aperfeiçoamento do 

controle gerencial; 

 Integrar informações relativas à bilhetagem e ao uso dos veículos de transporte 

aos subsistemas de gestão e operação e disponibilidade da frota de ônibus em 

campo;  

 Através da integração do cartão inteligente, a transferências de passageiros de 

uma linha para outra. 

O SBE deverá fornecer as condições tecnológicas necessárias para a obtenção dos seguintes 

resultados qualitativos e quantitativos: 
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 Plano dos instrumentos de planejamento e gestão operativos; 

 Racionalização da rede de transportes; 

  Melhoria competitiva do sistema de transporte público frente a outros modos de 

transporte, especialmente o transporte individual; 

  Flexibilidade plena da estrutura tarifária; 

  Redução da violência associada à presença de dinheiro nos veículos; 

  Geração de dados confiáveis para todos os atores do sistema de transporte – 

órgão gestor, operadores, usuários, fornecedores de Insumos, etc.  

 Número de passageiros pagantes ou não que utilizaram o serviço de transporte 

público. 

Os elementos variáveis da política tarifária e de integração – valor da tarifa, tempo para a 

integração, quantidade de transferências, incremento tarifário nas transferências – 

deverão ser definidos através de tabelas de parâmetros, que poderão ser modificados a 

qualquer tempo, de forma simples e rápida, tornando o sistema dinâmico e adequado 

para as diferentes políticas operacionais e tarifárias que serão implementadas de acordo 

com a política e/ou modelo local, através de interface simples e de uso imediato.  

A solução proposta deverá ser personalizada para as necessidades específicas do 

município de Ituporanga, permitindo a inserção de restrições de uso do cartão inteligente 

para o combate a fraudes, tais como o estabelecimento de intervalo mínimo entre 

utilizações, afinidade de rotas para integração, cerca eletrônica (GPS integrado aos 

validadores), etc. 

A solução deverá permitir a criação de tarifas diferenciadas para determinados 

horários, dias e rotas, a fim de incentivar a redução da ociosidade da frota. 

1.1.7. Sistema de Venda Convencional - 

Os postos de vendas convencionais serão os postos responsáveis pelas vendas dos créditos 

eletrônicos de todos os produtos, onde poderá fazer o carregamento do crédito no Cartão 

Cidadão ou no cartão eletrônico sendo de inteira responsabilidade da Concessionária e 

conforme o item Manutenção deste Manual Descritivo.a o item Manutenção deste Manual 

Descritivo.Os postos de vendas convencionais deverão efetuar as recargas dos cartões 
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impreterivelmente mediante pagamento em dinheiro, podendo o concessionário adotar outras 

opções de transações bancárias, como cartão de débito, pix,  sem ônus algum ao consumidor 

final (usuário), assegurando aos usuários o direito de generalidade e atendimento.  

Os pontos de vendas convencionais deverão atender ao crescimento e demanda de 

usuários, conforme avaliação da Secretaria de Planejamento, que indicará e definirá em 

quais pontos do município deverão estar dispostos. 

 A Prefeitura Municipal de Ituporanga, através da Secretaria de Planejamento poderá 

ajustar e definir o aumento dos postos de venda de bilhete no decorrer da prestação de 

serviço.  

A concessionária poderá realizar parcerias privadas ou convênios com comerciantes 

locais para a venda de bilhetes, desde não gere nenhum tipo de ônus ao usuário ou ao 

poder público. 

O ponto de venda deverá estar disposto nos terminal rodoviário e demais pontos a serem 

estabelecido pela Secretaria de Planejamento de Ituporanga. 

1.8. Sistema de Venda WEB 

O sistema de venda web deverá permitir a venda de créditos eletrônicos via Internet. 

1.9. Sistema Central de Gestão de Bilhetagem 

Este sistema deverá permitir o registro, armazenamento e processamento de dados e a 

geração de relatórios e estatísticas do sistema de bilhetagem, com as seguintes 

funcionalidades: 

  Inicialização e personalização dos cartões. 

  Emissão, distribuição e comercialização de créditos eletrônicos. 

  Conciliação de vendas e das validações dos créditos eletrônicos. 

  Auditoria e rastreamento de créditos eletrônicos utilizados no sistema (desde 

sua geração até a validação), desde que autorizado pelo usuário. 

A solução deverá disponibilizar os seguintes relatórios:   

 Relatórios Operativos. 
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  Relatórios Financeiros.  

Além dos relatórios padrões, a solução deverá oferecer uma ferramenta que permita a 

customização e geração de relatórios a partir da base de dados do SBE, de maneira que 

possam ser gerados relatórios de gestão e de operação, proporcionando informações de 

processamento de usos e pagamentos. 

1.2. Tipos de Cartões e Pagamentos – 
    
1.2.1. Pagamento em dinheiro – 

 

A Prefeitura de Ituporanga assegurará ao usuário, através do recebimento em dinheiro, a 

garantia de acesso, ainda que não haja postos de venda de bilhete próximo ao local de 

embarque.  

 
1.2.1.1. Cartão operador - Cartões utilizados pela concessionária 

1.2.1.2. Cartão Idoso. 
1.2.1.3. Cartão vale transporte. 
1.2.1.4  Cartão comum. 
 
 

1.2.2. Especificação dos Cartões 

 
Para a implementação do SBE deverão ser utilizados cartões inteligentes, configurados e 

inicializados para que sejam usados, de acordo com os tipos de cartões definidos no 

sistema. 

 

 1.2.3. Gratuidade  
 

A gratuidade existente no município não é mensurada, pois os usuários gratuitos não são 

registrados pelos validadores por não ultrapassarem a catraca.  

 

A empresa contratada deverá concordar com as gratuidades e isenções previstas nas leis 

ou decisões promulgadas anteriormente a este Termo de referência.  

 

O conjunto de usuários que possuem isenção, ou seja, que possuem autorização e 

direitos adquiridos ao não pagamento de tarifas (gratuidade) atualmente, não deverão 

perdê-lo, são eles: 

 

Idosos acima de 65 anos; 
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 Pessoas portadoras de deficiência física;  

 

 Crianças com até 5 (cinco) anos de idade. 

 

 As gratuidades atualmente existentes, já foram consideradas para fixação da tarifa 

máxima, sendo assim, a concessionária estará ciente do custo de gratuidade.  

 

1.2.4. Validador de consulta e Carga de Créditos  
 

Este equipamento deverá estar localizado nos locais de venda e deverá cumprir com a 

função de informar ao usuário o saldo de créditos disponíveis no cartão de acordo com as 

estruturas tarifarias vigente e carregar os meios de acesso com os créditos que sejam 

comprados remotamente, os quais estarão disponíveis nas listas de carga. Estes 

equipamentos não deverão requerer de assistência ao usuário para realizar a consulta ou 

carga remota de créditos. 

 

1.2.5. Catracas  
 
As catracas são os dispositivos eletromecânicos que irão se encarregar de restringir o aceso dos 

usuários aos ônibus. A catraca deverá estar integrada com o validador para permitir a liberação da 

mesma em função da validação do meio de acesso sem contato tipo MIFARE. 

 

1.2.6 Treinamentos – 

 
Deverão ser ministrados cursos específicos para capacitação do pessoal da empresa operadora 

para instalação e teste dos equipamentos embarcados e do Sistema Central para a preparação da 

base de dados e para a operação rotineira dos softwares aplicativos implantados. Estes cursos 

deverão ser acompanhados do material didático adequado aos diversos públicos alvo a que se 

destinam, bem como, dos respectivos manuais de operação do sistema implantado. 

 

1.2.7. Manutenção  

 
A manutenção dos equipamentos deverá ser de responsabilidade e realizada pela Concessionária. 
  

1.2.8. Disposições Gerais 

 
 Todo e qualquer custo de projeto, de implantação, manutenção e operação será de 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 
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 Qualquer mudança de rota que a concessionária achar viável ou necessária deverá ser solicitado, 

por escrito, com as devidas justificativas, à Prefeitura Municipal de Ituporanga junto a Secretaria 

competente.  

 

Após início da operação por parte da CONCESSIONÁRIA, poderão as rotas sofrer mudanças, 

propostas pela Prefeitura Municipal de Ituporanga, desde que estas não tragam nenhum tipo de 

prejuízo para a empresa, mantendo sempre a prioridade no atendimento dos usuários, respeitado o 

equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.  

 

 A fiscalização e gestão do Transporte Público será realizada pela Secretaria Municipal do 

Planejamento, cabendo a mesma solicitar quando necessário relatórios ou qualquer outro tipo de 

documento visando transparência da operação para o usuário.  

 

1.2.9. Vistoria de Veículos 

 

 Após a homologação e adjudicação da licitação, enquanto condição para assinatura do contrato, a 

Administração procederá à vistoria dos veículos e comprovantes de propriedade / posse, bem como 

demandará documentos comprobatórios da disponibilidade de pessoal, com vistas à segura 

celebração do contrato. 

 

 A vistoria dos veículos deverá ocorrer dentro do prazo para início da execução dos serviços, qual 

seja, em até 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato. 

 

 O não atendimento imediato das condições harmônicas ao Termo de Referência durante a vistoria 

acima, implicará em concessão de prazo máximo de até 15 (quinze) dias, pena de aplicação de 

sanções administrativas e consideração de infração de não manutenção da proposta. 

 

 A empresa contratada por meio de representante fiscal qualificado, deverá facilitar e acompanhar, 

as vistorias realizadas pelo responsável da Secretaria de Planejamento ou outro que o município 

indicar e sempre que lhe for exigido. 

 

As vistorias poderão ocorrer a qualquer tempo quando solicitadas pela Secretaria Competente, ou 

mediante prévio agendamento quando solicitadas pela empresa contratada ou pela Secretaria de 

Planejamento. 
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 No ato da vistoria, a Secretaria de Planejamento através do seu vistoriador identificado, poderá 

verificar todos os itens anteriormente assinalados como obrigatórios no termo de referência, ou 

ainda, outros que se fizerem necessários, mediante atendimento à regulamentações do Código de 

Trânsito Brasileiros e outras Leis, portarias, resoluções ou decretos vigentes.  

 

Se houver ocorrências assinaladas pelo vistoriador do município, o empresa contratada deverá 

regularizar, efetuando as manutenções necessárias, e não colocar o veículo mencionado em 

operação. 

 

 Após regularização das intercorrências, a empresa contratada, deverá solicitar nova vistoria à 

Secretaria de Planejamento do município de Ituporanga, para comprovar o real cumprimento e 

regularização, de todos apontamentos efetuados, mediante apresentação do laudo de vistoria 

reprovado, em substituição ao aprovado. 

 

 Todas as características da frota de veículos para a implantação da operação deverão 

corresponder à indicada no presente termo de referência, e a operação dos veículos deverão 

preencher as especificações técnicas de circulação e conforto, previstos na legislação federal e 

municipal, bem como, no presente termo de referência, para garantia do funcionamento, segurança 

e higiene. 

 

 Serão observadas e deverão ser cumpridas todas as normas referentes à legislação ambiental, 

bem como, de acessibilidade apenas no que tange ao fiel e integral cumprimento da prestação do 

serviço de concessão de transporte de passageiros no âmbito municipal. 

 

 A empresa contratada deverá apresentar a relação dos veículos, com as respectivas informações 

de tipo, modelo, placas, número e ano de fabricação de chassis e ano de fabricação do motor, 

observando: 

 

 

I. Quando os veículos forem de propriedade da empresa contratada, deverá juntar cópia 

autenticada dos respectivos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV; 

 

 II. Quando os veículos não forem de sua propriedade, a empresa contratada deverá juntar cópia 

autenticada dos CRLVs que comprovem a propriedade, bem como o(s) instrumento(s) legal(is) que 

demonstre(m) a que título obteve a posse dos veículos, com firma reconhecida em competente 

Cartório de Notas.  
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III. A contratada deverá possuir veículo para ser usado como reserva nos caso de falha mecânica e 

humana, com as mesmas características e requisitos dos utilizados nos serviços do contrato. 

 

 IV. Para substituição de veículos, a concessionária deverá fazer solicitação por escrito endereçada 

ao Secretário de Planejamento, indicando o veículo a ser substituído (identificação completa) e as 

características do veículo substituto (identificação completa).  

 

V. É de competência privativa do Prefeito Municipal aprovar e/ou deferir ou não, conforme 

oportunidade e conveniência com vistas ao atendimento do interesse público.  

 

VI. A solicitação será analisada pelo Chefe do Poder Executivo no prazo máximo de 10 dias úteis 

contados de seu respectivo protocolo 

 

VII – A concessionária não poderá prestar o serviço com veículo com idade maior que 09 (nove) 

anos e a idade média da frota deverá ser de no máximo 4,5 (quatro vírgula cinco) anos. 

 

 

1.2.10. Qualificação técnica operacional  

 

            1.2.10.1. Das Obrigações da contratante: 

 

São obrigações da contratante, além das já previstas no presente termo de referência: 

 

I. Todo o descrito no presente termo, bem como o previsto no termo de referência e todas as 

cláusulas contidas no contrato; 

 

 II. Todos os itinerários, horários, frequências de viagens, número de veículos para operação do 

serviço, número de viagens, respectiva extensão (ida e volta), linhas descritas de forma detalhada, 

bem como, as tarifas fixadas pela Prefeitura Municipal;  

 

III. Com a continuidade do serviço;  

 

IV. Entregar, anualmente, além do seguro obrigatório de responsabilidade civil pela legislação 

federal, na Secretaria Municipal de Planejamento, comprovante de instituição de seguro a favor de 
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terceiros, por danos pessoais, por pessoa atingida, transportada ou não, além daquele por danos 

materiais;  

 

V. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão;  

 

VI. Facilitar o acesso dos servidores municipais que estiverem em funções de fiscalização, aos 

veículos, as dependências da empresa, aos documentos de controle operacional e contábil, bem 

como outros que se fizerem necessários para o exercício da fiscalização do poder concedente; 

 

 VII. Atender a ofícios, intimações e solicitações tanto de órgãos da prefeitura municipal, quanto dos 

demais órgãos de quaisquer dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, na forma e nos prazos 

assinalados;  

 

VIII. Prestar o serviço concedido de forma adequada à plena satisfação dos usuários, conforme 

disposições estabelecidas em lei, nos regulamentos, editais, contratos e determinações do presente 

termo de referência; 

 

 IX. Prestar todas as informações que forem solicitadas pelo Poder Concedente;  

 

X. Operar somente com pessoal devidamente capacitado e habilitado, mediante contratações 

regidas pelo direito privado e legislação trabalhista, assumindo todas as obrigações delas 

decorrentes, obrigando-se a saldá-los na época própria, não se estabelecendo qualquer relação 

jurídica entre os terceiros e o Município de Ituporanga; 

 

 XI. Assumir todos os encargos referentes à demanda trabalhista, fiscal, comercial, civil, 

previdenciária ou penal, relacionadas à execução do objeto, originariamente ou vinculada por 

prevenção, conexão ou contingência; 

 

 XII. Utilizar somente veículos que preencham os requisitos de operação, conforme previsto no 

presente termo e termo de referência, bem como, legislação municipal em vigor;  

 

XIII. Promover a atualização e o desenvolvimento tecnológico das instalações, equipamentos e 

sistemas, com vistas a assegurar a melhoria da qualidade do serviço e a preservação do meio 

ambiente, nos termos da legislação pertinente; 
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XIV. Garantir a segurança e a integridade física dos usuários e trabalhadores, instituindo 

mecanismos de vigilância, logística, tecnologia e cobertura de acidentes pessoais adequados aos 

custos tarifários; 

 

 XV. Submeter-se à fiscalização do Poder Concedente, facilitando-lhe a ação e cumprindo as suas 

determinações; 

 

 XVI. Zelar pela preservação e manutenção dos veículos e equipamentos urbanos sob sua 

responsabilidade;  

 

XVII. Apresentar, sempre que solicitado, os seus veículos para eventuais inspeções, de acordo com 

a discricionariedade do poder concedente, sanando as irregularidades que possam comprometer o 

conforto e a segurança do transporte de passageiros, em até 72 (setenta e duas) horas, ficando 

sujeita ao afastamento de tráfego dos veículos inspecionados os quais deverão ser substituídos por 

outros dentro do prazo determinado pelo poder concedente, com as mesmas características, de 

forma que o atendimento dos serviços de nenhum modo possa ser prejudicado; 

 

XVIII. Manter os veículos limpos e dedetizados;  

 

XIX. Tomar imediata providência no caso de interrupção de viagem e/ou serviço para não prejudicar 

o usuário, através do uso do veículo reserva;  

 

XX. Disponibilizar veículo reserva para garantir a execução do serviço na sua integralidade, pois, se 

trata de serviço essencial que não pode ser interrompido sob pena de prejuízo a coletividade; 

 

 XXI. Reabastecer e fazer manutenção dos veículos em local apropriado, sem passageiros a bordo; 

 

 XXII. Observar e cumprir todas as normas referentes à legislação ambiental, bem como, de 

acessibilidade apenas no que tange ao fiel e integral cumprimento da prestação do serviço de 

concessão de transporte de passageiros no âmbito municipal;  

 

XXIII. Não operar com veículos que estejam derramando combustível ou óleos lubrificantes na via 

pública;  
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XXIV. Afixar cartazes de utilidade pública na frota de veículos, bem como, disponibilizar nos 

veículos os adesivos, legendas, placas ou dispositivos informativos, internos e/ou externos, 

determinados pelo Poder Concedente, em adequado estado de conservação e funcionamento;  

 

XXV. Garantir ao poder concedente o livre acesso às suas instalações operacionais e veículos, 

para o exercício de suas atividades de fiscalização do serviço de transporte coletivo;  

 

XXVI. Arcar integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente ao Poder Concedente, 

aos usuários ou a terceiros na execução do objeto do contrato, sem que a fiscalização exercida 

pela Secretaria Municipal de Planejamento do Município de Ituporanga, exclua ou atenue essa 

responsabilidade;  

 

XXVII. Obter as licenças e autorizações necessárias para desenvolvimento de suas atividades;  

 

XXVIII. Transportar os titulares de vales-transportes vendidos antecipadamente;  

 

XXIX. Cumprir e fazer cumprir integralmente o contrato de concessão, em conformidade com as 

disposições legais e regulamentares e determinações do Poder Concedente, bem como, ao 

disposto no presente termo de referência;  

 

XXX. Manter no Município de Ituporanga, durante a vigência da concessão, instalações destinadas 

ao atendimento pessoal e presencial dos usuários, a fim de receber, apurar e promover a solução 

ou orientações pertinentes ao objeto do contrato, às reclamações ou canais de acesso on line à 

Concessionária, e assegurar os acessos aos direitos estabelecidos neste Termo de Referência.  

 

XXXI. Manter atualizados os documentos de regularidade relativos à Seguridade Social (INSS), ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal e 

renová-los sempre que expirar a validade dos mesmos encaminhando-os, semestralmente, 

mediante protocolo, a Secretaria Municipal de Planejamento; 

 

 XXXII. Dispor de frota, garagens, equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais que 

atenda a todos os requisitos legais, bem como, permita a integral execução do serviço; 

 

 XXXIII. Caso ocorra situação de emergência ocasionadas por força maior ou caso fortuito, elaborar 

cronogramas de atendimento, mantendo disponíveis, para tanto, recursos humanos e materiais, de 

forma a garantir a continuidade da prestação do serviço;  
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XXXIV. Proceder à imediata comunicação por escrito ao Poder Concedente, através da Secretaria 

de Planejamento, para que esta possa dar deferimento ou não ao cronograma de atendimento da 

situação emergencial, estabelecendo prazo inicial e final de sua implementação pela 

concessionária;  

 

XXXV. Informar ao usuário, bem como, ao público em geral, através dos meios de comunicação 

local, a implementação de cronogramas especiais de circulação quando do deferimento pela 

Secretaria de Planejamento da ocorrência de situações emergenciais; 

  

XXXVI. Cobrar as tarifas, conforme fixadas pelo Prefeito Municipal; 

 

 XXXVII. Adquirir e operar veículos que preencham as especificações técnicas de circulação e 

conforto, previstas na legislação federal e municipal, bem como, no presente termo e termo de 

referência, para garantia do funcionamento, segurança e higiene;  

 

XXXVIII. Manter veículos em condições de segurança e trafegabilidade;  

 

XXXIX. Reparar os danos materiais que causarem à via pública ou aos próprios munícipes nela 

existentes;  

 

XL. Receber, apurar e promover a solução das reclamações dos usuários; 

  

XLI. Prestar os serviços com regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e 

aperfeiçoamento do sistema e serviços sempre com o objetivo de melhorar e adequar o lote de 

veículos e serviços, nos termos da legislação vigente e das normas regulatórias do órgão 

responsável pelo transporte urbano do Município de Ituporanga; 

 

 XLII. Deverá destinar assentos preferenciais a serem ocupados por gestantes, idosos, lactantes e 

pessoas acompanhadas por criança de colo, mediante a afixação de sinal indicativo;  

 

XLIII. Os assentos a que se refere item anterior poderão ser utilizados por qualquer pessoa, desde 

que não haja pessoas nas condições acima citadas utilizando o transporte; 
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 XLIV. Deverá fazer a manutenção, a remoção, a guarda e a conservação, com uso da melhor 

técnica, dos veículos que integram a frota utilizada na operação dos serviços e dos demais 

equipamentos a eles acessórios; 

 

 XLV. Cumprir as leis e os atos normativos vigentes ou que entrarem em vigor durante o prazo de 

concessão que disciplinarem a operação do serviço de transporte coletivo urbano, bem como todas 

as disposições contratuais e as ordens emanadas pelo Poder Concedente;  

 

XLVI. Encaminhar a Secretaria Municipal de Planejamento (assim que esta solicitar) relatório das 

informações contendo os seguintes dados: 

 

 a) Número de viagens realizadas e de passageiros transportados, por hora, dia e mês, em cada 

linha integrante do sistema de ônibus;  

 

b) Os demonstrativos atinentes à quantidade de passageiros transportados deverá discriminar o 

total das gratuidades e descontos concedidos por lei municipal; 

 

c) O número de passageiros pagantes usuários e não usuários do vale transporte;  

 

XLVII. Relatório descrito no item anterior poderá ser publicado na página eletrônica da Prefeitura 

Municipal.  

 

 XLVIII. Encaminhar à Secretaria de Planejamento a planilha de custos, deste termo  e respectivos 

comprovantes, dos serviços de transporte coletivo de passageiros por ônibus, para efeito de 

definição dos valores tarifários e respectivo reajuste.  

  

 XLIX. A concessionária se obriga a manter, durante todo o prazo de vigência da concessão, 

veículos em número necessário e suficiente para atender a prestação do serviço em sua totalidade, 

uma vez que, se trata de serviço essencial que não pode ser interrompido, responsabilizando se 

pelas adaptações necessárias a composição da frota conforme legislações em vigor. 

 

 L. A concessionária deverá manter no município de Ituporanga durante a vigência da concessão 

instalações destinada a administração e execução específica do objeto do presente contrato. 

 

 

1.2.10.2. Direitos e deveres dos usuários 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 
 

 

Secretaria Administração - Licitações e Contratos - Rua Vereador Joaquim Boeing, nº 40, Centro - CEP 88.400-000 - Centro  

Ituporanga – SC - Telefone: (47) 3533-1211 - Site: www.ituporanga.sc.gov.br.  
Página 82 de 91 

 

 

 

São direitos, bem como, deveres dos usuários:  

 

I. Receber o serviço adequado, nos termos do art. 6º da Lei Federal 8.987 de 13 de fevereiro de 

1995, em contrapartida ao pagamento da tarifa;  

 

II. Levar ao conhecimento do Poder Concedente e da empresa contratada as irregularidades de 

que tenham conhecimento referente ao serviço prestado; 

 III. Receber do poder concedente e da empresa contratada informações para defesa de interesses 

individuais ou coletivos; 

 

 IV. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela empresa contratada na 

prestação do serviço;  

 

V. Contribuir para permanência das boas condições dos bens públicos, através dos quais lhes são 

prestados os serviços;  

 

VI. Ser conduzido com pontualidade, segurança e urbanidade;  

 

VII. Ter o preço das tarifas compatíveis com a qualidade de serviço; 

 

VIII. Ser transportado em ônibus em boas condições de manutenção e limpeza;  

 

IX. Utilizar o transporte coletivo dentro dos horários fixados pelo Poder Concedente;  

 

X. Ter os direitos estabelecidos em legislações específicas respeitados pelo Poder Concedente, 

pela empresa contratada e demais usuários;  

 

XI. Ser tratado com urbanidade e respeito pela empresa contratada, através de seus prepostos e 

funcionários, bem como pelos funcionários do Poder Concedente;  

 

XII. Para garantir o conforto e a segurança do sistema, as linhas do transporte coletivo serão 

dimensionadas, admitindo se passageiros em pé, até o limite de 5 (cinco) por metro quadrado; 
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XIII. Portar-se de modo adequado, respeitando os demais usuários, fiscais e operadores, mantendo 

a ordem e bons costumes nos veículos;  

 

XIV. Pagar a tarifa devida corretamente;  

 

XV. Identificar-se quando usuário isento ou com desconto, conforme legislação vigente; 

  

XVI. Não comercializar, panfletar ou pedir esmolas no interior dos veículos;  

 

XVII. Não utilizar os serviços de modo que venha comprometer a higiene e a segurança dos 

veículos, não podendo levar consigo durante a utilização, animais, materiais explosivos, químicos 

ou inflamáveis;  

 

XVIII. Não transportar produtos que comprometam a segurança e conforto dos demais usuários;  

 

XIX. Poderão portar volumes que não impliquem em incômodos para outros passageiros, 

independentemente do pagamento de qualquer quantia além do preço da respectiva passagem 
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ANEXO XIII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2022 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023/PMI 

 
(ESPECIFICAÇÃO BÁSICA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ATENDIMENTO A PESSOAS 

COM MOBILIDADE REDUZIDA) 
 
 

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SERVIÇO – 

 
 Este serviço destina-se ao atendimento gratuito das pessoas portadoras de deficiência motora 

severa que não sejam adequadamente atendidas pelo Sistema Convencional em suas 

necessidades de transporte.  

 

O serviço terá as seguintes características básicas:  

 

· Possuirá instruções específicas para acesso ao serviço editadas pelo Município de Ituporanga;  

 

· Será gratuito;  

 

· É destinado a pessoas com deficiência física com alto grau de severidade e dependência, 

impossibilitadas de utilizar outros meios de transporte público, conforme critérios médicos e 

verificação por parte do Município de Ituporanga. 

 

 · Será destinado prioritariamente à reabilitação, tratamento de saúde, educação e, caso haja 

oferta de veículos, trabalho, esporte, lazer, cultura e outras atividades da vida diária.  

 

· As pessoas a serem transportadas deverão se cadastrar e agendar sua programação de 

viagens com antecedência mínima de sete (sete) dias.  

 

Caberá à Concessionária a disponibilização dos veículos diariamente, devidamente limpos e em 

perfeito estado de conservação/manutenção com motoristas adequadamente treinados para 

operá-lo e atender o público a que se destina.  

 

O regime de trabalho deste veículo será de segunda a sexta, no horário comercial e sábados, 

pela manhã.  
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 A Concessionária fará o cadastro de pessoas que atendam as condições necessárias para o 

uso do serviço e o agendamento das viagens cotidianamente.  

 

 A Concessionária deverá disponibilizar os veículos com motoristas para o início da operação 

juntamente com o serviço convencional. 

 

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS VEICULOS.  

 

Os veículos a serem empregados neste serviço são micro-ônibus (vans) com padronização 

visual, layout interno e demais características adicionais para o uso a que se destinam. 

 

 2.1. Dimensões. 

 O comprimento dos veículos, medido entre os extremos dos para-choques traseiro e dianteiro 

deverá ter no máximo 7.100 mm, e a largura, incluindo-se os para-choques e as luzes de 

sinalização, e excluindo-se os espelhos retrovisores e as partes retráteis, deverá ser de no 

máximo de 2.000 mm.  

 

2.2. Compartimento dos Passageiros. 

 

 

 Observadas as limitações legais para dimensões, os veículos terão um lay-out interno adequado 

ao transporte de (03) três lugares para cadeiras de rodas e 07 (sete) lugares para 

acompanhantes, respeitadas a concepção dos bancos, a otimização das condições de 

circulação e ocupação do salão.  

 

Os materiais utilizados para revestimento interno do teto, laterais e anteparos deverão ter 

características de retardamento à propagação de fogo e não deverão produzir farpas em caso de 

rupturas, devendo proporcionar ainda, isolamento termo-acústico nas condições de operação 

especificadas. 

 

 O arranjo físico do compartimento dos passageiros deverá ser submetido à aprovação prévia do 

da Secretaria de Planejamento. 

 

2.3. Acessibilidade, mobilidade e circulação interna  
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O espaço reservado para a cadeira de rodas deverá ter 1.200 mm de comprimento e 860 mm de 

largura, complementado por uma área livre mínima para manobra de 1,00 m2. 

 

 O micro-ônibus (vans) terá (01) uma porta do tipo “corrediça”. 

 

 A altura mínima interna será de 1.600 mm devendo proporcionar conforto e facilidade de 

movimentação dos usuários. 

 

2.4. Piso do veículo 

 

 O piso deverá ser recoberto com material antiderrapante e antipropagador de chama, não 

devendo absorver água e não existindo ainda, tiras metálicas sobre o revestimento, exceto para 

acabamento. Todos os cantos deverão ser arredondados e protegidos por acabamento, 

evitando-se rebarbas ou ressaltos que possam prejudicar os passageiros. O piso não deverá 

apresentar desníveis ou vãos que dificultem o movimento de pessoas em cadeira de rodas ou 

outro tipo de aparelho de locomoção.  

 

2.5. Equipamento de Elevação  

 

O veículo deverá ser equipado com um elevador para acesso da Pessoa Portadora de 

Deficiência (PPD).  

 

O sistema de elevação deverá apresentar as seguintes características:  

 

· as características de projeto, ou seja, a resistência mecânica das peças móveis e fixas, 

deverão atender a Norma ADA - Americans With Disabilities ACT; 

 

 · capacidade mínima útil de elevação de 300 Kg;  

 

· altura de elevação compatível com a distância do piso do veículo ao solo, de até 700 mm;  

 

· deverá apresentar vão livre mínimo de 800 mm; 

 

 · o comando do sistema de elevação deverá estar situado junto a plataforma que possibilite o 

acesso do operador, porém com dispositivo que possibilite o manuseio pelo próprio usuário; 
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 · o sistema de acionamento de elevação deverá ser eletro-hidráulico ou similar, sendo que o 

recolhimento do elevador poderá ser manual;  

 

· dispor de dispositivo de acionamento manual do elevador, para caso de falhas no sistema; 

 · dispor de dispositivo de final de curso de subida da plataforma, quando atingir a altura de 

acesso ao veículo, para o sistema de recolhimento automático;  

 

· a plataforma deverá ser dotada de pega-mão ao longo das laterais, posicionados a uma altura 

de 700mm a 900 mm do piso, possuindo área livre sem nenhuma barreira para acesso da 

cadeira de rodas;  

 

· a plataforma deverá ser confeccionada com material anti-derrapante e identificada com cores 

amarela e preta com propriedades refletivas nas bordas verticais inferiores;  

 

· a plataforma do elevador deverá conter barreiras para evitar que qualquer das rodas possa sair 

da plataforma durante sua operação, porém as mesmas não devem interferir nas manobras de 

entrada e saída; 

 

· a inclinação da plataforma do elevador não deve ser maior do que 3º (três graus) em qualquer 

direção com ou sem carga, em relação ao piso do veículo;  

 

· a plataforma poderá apresentar desnível máximo de 20 mm e vão máximo de 30 mm para a 

transposição de fronteiras de pessoas em cadeira de rodas ou outro tipo de aparelho para 

locomoção; 

 

 · todos os movimentos do sistema de elevação deverão ser automáticos, com funcionamento, 

contínuo, suave e silencioso, descendo a todos os níveis (piso, meio-fio e posições 

intermediárias) com operações reversas, sem permitir que o elevador trave; 

 

 · quando o elevador estiver em funcionamento transportando uma pessoa e ocorrer perda de 

força ou falha no equipamento na posição de elevação, deverá dispor um dispositivo para evitar 

que este desça ou caia ou feche repentinamente, a uma velocidade superior a 30,48 cm/seg; 

 

 · a velocidade de subida e descida da plataforma com ocupante não deverá ser superior a 15,24 

cm/seg e 30,48 cm/seg, nas operações de recolher ou preparar a plataforma; 
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 · a aceleração máxima horizontal e vertical da plataforma ocupada não poderá ultrapassar a 0,3 

g; e,  

 

· não apresentar cantos vivos que possam constituir risco potencial aos usuários. 

 

2.6. Dispositivos e Acessórios de Segurança  

 

 a) Sistema de Elevação.  

 

Quando o elevador estiver em operação, o sistema de acionamento deverá estar 

concomitantemente ligado ao sistema de freio do veículo ou outro dispositivo, impossibilitando a 

movimentação do veículo. É desejável um dispositivo de bloqueio do movimento descendente, 

ao primeiro contato com qualquer barreira física.  

 

b) Dispositivo para fixação das cadeiras de rodas. 

 

 Preferencialmente deverá ser operado pelo usuário, atendendo as seguintes características:  

 

1. ser de manuseio fácil e seguro; 

 

 2. dispositivo de fixação da cadeira deverá ser solidário à estrutura do veículo;  

 

3. a ancoragem da cadeira deverá resistir ao estado de inércia (aceleração e desaceleração 

conforme norma ABNT NBR 6091 e Resolução CONTRAN nº 463/73); e  

 

4. o dispositivo não deve causar danos à cadeira de rodas, devendo posicioná-la 

longitudinalmente no sentido de marcha do veículo. 

 

 c) Itens de segurança para proteção dos usuários.  

 

1. Cinto de segurança do tipo retrátil para a área da cadeira de rodas, com no mínimo 03 (três) 

pontos de fixação na estrutura do veículo de modo a garantir a integridade física do usuário em 

casos de anormalidades na operação (acidente, frenagens, curvas, etc.), além de outro para o 

banco direito do acompanhante no Posto de Comando;  
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2. Cinto de segurança sub-abdominal com dispositivo de regulagem para os demais assentos do 

compartimento de passageiros;  

 

3. Deve haver corrimão paralelo ao piso do veículo, instalado em toda a extensão da lateral do 

espaço reservado da cadeira de rodas e dos bancos, com altura entre 700 e 900 mm, diâmetro 

de 31mm a 45 mm e um espaço livre de no mínimo de 45 mm em relação à lateral do veículo. O 

corrimão deverá ser revestido com material resistente e permitir boa empunhadura;  

 

4. Guarda-corpo posterior com dimensões mínimas de 860 mm de largura e 1.000 mm de altura, 

construído com material de resistência estrutural, devendo atender aos requisitos de ancoragem 

previstos na Norma ABNT NBR 6091 e Resolução CONTRAN nº 463/73; 

 

 5. Encosto de cabeça “regulável” em espuma moldada revestida com material ou fibra sintética 

ou de pele integral, posicionado a uma altura média de 1.150mm do centro da peça ao piso do 

veículo, montado na estrutura do guarda-corpo com uma regulagem de 100 mm, ou do tipo “fixo” 

com comprimento de 300 m 
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ANEXO XIV 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2022 

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PARA AS INSTALAÇÕES 

 

 
1. Administração. 

  

 A Concessionária deverá manter escritório administrativo, na sede do município, equipado, 

mobiliado e em condições de atendimento a fornecedores, pessoal contratado, colaboradores e 

fiscalização, abrangendo ainda os serviços de pessoal. 

 

Para efeito do dimensionamento da área de administração considera-se aceitável um valor 

unitário mínimo de 2 m² (dois metros quadrado s) por funcionário administrativo.  
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CONCORRÊNCIA Nº 01/2023/PMI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2022 

ANEXO XV 

 

DECLARAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO  DA FROTA  DE ACORDO COM EDITAL 

 

 

Ao Edital de Concorrência nº../2023/PMI 

 

Razão Social da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

 

 

A (nome da licitante), inscrita no CNPJ sob nº.... em observância do disposto no edital de 

Concorrência Pública nº/2022, DECLARA que disponibilizará frota de acordo com as 

especificações do edital. ____________________________ Identificação e assinatura do 

representante legal do proponente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Identificação e assinatura do representante legal do proponente 
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