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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2016 

PROCESSO Nº 4432/2016 
 

DATA DA REALIZAÇÃO: 24/08/2016 
HORÁRIO 09:00 HORAS 

 
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO, situada à Rua Nove de Julho, 690 - Capão Bonito/SP. 
 
O Dr. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que se 
acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR OFERTA (outorga), 
visando à seleção para a contratação de empresa para a CONCESSÃO remunerada de serviços de operação do 
Sistema de transporte coletivo urbano de passageiros, por ônibus e/ou micro-ônibus, neste Município, que será regida 

pela Lei Federal n° 8.987/95, inclusive quanto aos casos omissos, pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei 
Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014, bem como pelo previsto neste Edital e seus Anexos, 
conforme disposto no inciso V, Artigo 15 da Lei 8.987/95, e ainda, na Lei Municipal n° 1.848, de 15/10/1997, com 
alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 3.199 de 27/02/2009, combinando-se os critérios do serviço público a 
ser prestado com o de Maior oferta (outorga), sendo a data de recebimento dos envelopes n° 1 - Documentação de 
Habilitação, n° 2 - Proposta Operacional e n° 3 - Proposta Comercial, deverão ser protocolados  até o dia 24 de 
agosto de 2.016, às 09:00 horas, no Setor de Protocolo em Geral  para abertura do envelope n° 1 no mesmo dia 
e mesmo horário indicado. 

1- AQUISIÇÃO DO EDITAL 

1.1 - 0 Edital da presente Concorrência poderá ser adquirido pelos interessados na PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAPÃO BONITO, através do Setor de Licitações, no horário compreendido das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 

horas, nos dias úteis, mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais) ou gratuitamente pelo site 

www.capaobonito.sp.gov.br no portal transparência. 

2 - DO OBJETO 

2.1 - A presente Concorrência tem por objetivo a seleção e contratação de uma única empresa para, na forma de 
CONCESSÃO remunerada, prestar os serviços de operação do sistema de transporte coletivo de passageiros, no 
Município de Capão Bonito. 

3 - CONDIÇÕES GERAIS 

3.1 - As propostas deverão ser redigidas de forma clara e precisa, em papel timbrado do proponente, sem rasuras ou 

entrelinhas, assinada pelo representante credenciado da proponente, entregue em envelopes não transparentes, 

devidamente lacrados e identificados, no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Capão Bonito até o dia e 

horário indicados neste Edital, em 03 (três) envelopes: 

3.1.1 - Envelope N° 01 - Documentos de Habilitação; 

                                                      

*Lei 8.666/93 significa a Lei de Licitações com sua atual redação. 

 

http://www.capaobonito.sp.gov.br/
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3.1.2 - Envelope N° 02 - Proposta Operacional; 

3.1.3 - Envelope N° 03 - Proposta Comercial; 

3.2 - Após a hora marcada para o encerramento do prazo de recebimentos das propostas não mais serão aceitos os 

referidos envelopes, nem permitidos adendos, aos já entregues.  

3.3 - Por ocasião da abertura dos envelopes, as empresas poderão ser representadas pelos sócios proprietários ou 

por pessoa devidamente credenciada, através de procuração, por instrumento público ou particular, sendo este último 

em papel timbrado da própria empresa, delegando poderes para praticar todo e qualquer ato, previsto ou não, 

referente à presente licitação, a qual deverá ser apresentada à Comissão Permanente de Licitações, antes do início 

dos trabalhos, com firma reconhecida, acompanhada de documento de identificação do representante.  

 3.4 - Todos os documentos de cada um dos envelopes deverão ser encadernados, rubricados e numerados 

seqüencialmente, de forma a não permitir folhas soltas. 

4 - DO TIPO DE LICITAÇÃO 

4.1 - A presente Concorrência será do tipo melhor proposta do tipo “maior oferta”(outorga). 

5 -   D O   V A L O R   E    D O    P  R A Z O    D A    C O N C E S S Ã O 

5.1 - 0 prazo da CONCESSÃO dos serviços ora licitados, será de 05 (cinco) anos, contados da assinatura do Contrato 

de CONCESSÃO.  

5.2 - O valor estimado da contratação é de R$ 2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil reais). 

6 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1 - Somente poderão participar desta licitação empresas que atenderem as exigências deste Edital, e em especial 
aquelas: 

a) Cujo objetivo social permita a operação e execução de serviços de transporte coletivo de passageiros; 

b) Que comprovarem possuir capital integralizado no valor especificado no item 9.3.1 deste Edital, através do 

contrato social registrado na  JUCESP. 

c) Que tenham como código de atividade: empresa de transporte coletivo – CNAE.   

6.2 -  será vedada a participação de empresas na licitação, quando: 

a) Sob processo de concordata ou falência; 

b) Reunidas em consórcio; 
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c) Estiverem em débito com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO. 

6.3. Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condições gerais e particulares do 

objeto da presente licitação e das áreas onde será executado os serviços, devendo verificar as condições atuais, não 

podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do 

integral cumprimento do Contrato, não sendo aceitas reivindicações posteriores, sob quaisquer alegações. 

6.4. A CONCESSÃO, objeto da Concorrência, será adjudicada a uma única empresa, vedada sua transferência, parcial 

ou total, a qualquer título, sob pena de rescisão contratual e aplicação das sanções cabíveis.  

 
6.5. A licitante MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE que desejar gozar dos benefícios da Lei 
Complementar nº 123/2006 e nº 147/2014, deverá comprovar seu porte mediante a apresentação de original ou cópia 
autenticada da comunicação legalmente exigida para os fins de reconhecimento da condição de ME ou EPP, 
devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou de certidão 
expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição de ME ou EPP, devidamente atualizada. O referido 
documento deverá estar FORA dos envelopes nº 01, 02 e 03. 
 
6.5.1  Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, 
deverão apresentar os documentos relacionados no item 9 deste edital. 
 
6.5.2 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida 
para efeito de assinatura do contrato (LC nº 147, art. 42); 
 
6.5.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição (LC nº 147, art. 43, caput); 
 
6.5.4 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa(LC nº 147, art. 43, § 1º); 
 
6.5.5 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.5.4, implicará na decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;  
 

7- RECEBIMENTOS DOS INVÓLUCROS 

7.1 - Deverão ser protocolados no Setor de Protocolo os 03 (três) invólucros (envelopes) lacrados e rubricados, em conformidade 

com os itens 8, 9, 10 e 11 deste Edital. 

7.2 - Data da entrega dos três invólucros: até o dia 24 de agosto de 2.016 - Horário: até às 09:00 horas. Local: 

Rua 9 de Julho, n° 690 - Paço Municipal - Seção de Protocolo - CAPÃO BONITO - S.P. 

7.3 - Local e data da abertura do invólucro de n° 01: Sala de Reuniões  da Prefeitura Municipal, ou outra sala no 

mesmo endereço do subitem  7.2,  às 09:00 horas do dia 24 de agosto de 2.016. 
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8 - DOS INVÓLUCROS 

8.1 - Os invólucros deverão conter as seguintes inscrições respectivamente: 

 

(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 

CONCORRÊNCIA N° 03/ 2.016 

INVÓLUCRO N° 1 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: 

 

(b) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 

CONCORRÊNCIA N° 03/ 2.016 

INVÓLUCRO N° 2 - PROPOSTA OPERACIONAL 

RAZÃO SOCIAL: 

 

(c) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 

CONCORRÊNCIA N° 03/2.016 

INVÓLUCRO N° 3 – PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL: 

 

9 - DO INVÓLUCRO N° 1- DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

9.1 - Documentos necessários à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

9.1.1 - Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhada dos documentos de eleição de seus 

administradores; 
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9.1.2 - No caso de alterações contratuais ou estatutárias, não será necessária a apresentação de todas as 

alterações, desde que através daquelas apresentadas se possam ter uma visão completa e atual da situação jurídica 

da licitante; 

9.1.3 - inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício. 

9.2 - Documentos necessários à demonstração da REGULARIDADE FISCAL: 

9.2.1 - Cópia do Cartão de Identificação do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, dentro do prazo 

de validade; 

9.2.2 - Cópia do Cartão de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual e/ou municipal, se houver 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

9.2.3 Certidões de regularidade fiscal das Fazendas Federal (Receita Federal e da Procuradoria Geral da 
República com relação à Dívida Ativa), Estadual e Municipal da sua sede emitida pelos órgãos arrecadadores e 
atinentes à atividade da licitante; 

 
 
9.2.4 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Lei nº 8.036, de 
11/05/90 e Lei nº 9.012, de 30/03/95) e prova de regularidade relativa a Seguridade Social - INSS, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;  
 
9.2.5  Certidão de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT; 

9.3 - Documentos necessários à demonstração da qualificação ECONÔMICA - FINANCEIRA (em duas vias): 

9.3.1 - Certidão negativa de pedido de Falência, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa, datada 
de até 180 (cento e oitenta) dias anteriores à apresentação das propostas. 

9.3.2 - Documentação relativa à qualificação econômica financeira: 
 
9.3.3.1 - As empresas deverão apresentar o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, apresentado na forma da lei; 
 
9.3.3.2  - Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social exigível. Ficam  
ressalvadas a ME/EPP. 

9.3.3.7 - Declaração da licitante, conforme Anexo l.d, de que não possui impedimento para contratação. 

9.4   -    Documentos necessários à demonstração da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.4.1 - Declaração da licitante, conforme Anexo l. h deste Edital, indicando seu(s) responsável (eis) pela 

operação do objeto desta licitação; 
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9.4.2 - Declaração da licitante, conforme modelo apresentado no Anexo l.c, de que vistoriou o sistema viário do 

Município e tem pleno conhecimento das linhas, itinerários, onde examinou as condições atuais de como serão 

executados os serviços, objeto deste Edital; 

9.4.2.1 - A vistoria do sistema citado deverá ser efetuada até 01 (um) di antes da data de entrega dos envelopes 

(fixada no item  7.2), mediante prévio agendamento, a fim de que possa realizar-se em horário de expediente a ser 

combinado com a pessoa indicada pela Prefeitura, e em sua companhia, com saída da sede da Prefeitura. 

9.4.3 - Apresentar declaração formal de que disponibilizará de área para a garagem, conforme Anexo l.e deste 

Edital sob as penas da Lei, e em atendimento ao item 25.1 deste Edital, com comprovação em uma das três 

modalidades: 

 

a) ser proprietário, compromissário comprador ou possuidor de imóvel, acompanhado de documento; 

b) contrato de locação, cessão, empréstimo, etc., acompanhado de declaração de autorização do locador e 

disponibilidade para essa finalidade em prazo compatível com o presente Edital (item 5.1). 

c) declarar que o veículo, disponibilizado para a prestação dos serviços, objeto deste certame, sofrerá as 

adaptações necessárias à acomodação de pessoas portadoras de deficiência, como dispõe a Lei 7853/89 e 

demais normas vigentes no ordenamento jurídico brasileiro e que tal providência será adotada no prazo de até 180 

(cento e oitenta) dias, se vencedor da licitação, contados da data da homologação do presente certame.  

d) declarar reunir condições de apresentar a comprovação de que tratam as alíneas “a”, “b” e “c” deste subitem, no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, se vencedor da licitação, contados da data da homologação do presente 

certame. 

9.4.4 - Declarar reunir condições de apresentar a comprovação de disponibilidade de frota, conforme Anexo l.f, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, se vencedor da licitação, contados da data da homologação do presente certame.   

9.4.5 - Documentação relativa à qualificação técnica: 

9.4.5.1 - comprovação de a licitante ser registrada em entidade ou órgão público, gestores ou vinculados a 

sistema de transporte coletivo de passageiros, cujo registro deverá ser anterior a data prevista para a apresentação 

dos envelopes. 

9.4.5.2 - atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da licitante, 

comprovando a execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior 

ao objeto desta licitação. 

9.5 - Declaração de pleno conhecimento deste Edital, conforme Anexo I.a. 

 

9.6 - Apresentar Declaração de que os veículos (inclusive os veículos reserva), com os quais realizará os serviços, 

objeto deste certame, possuem seguro de responsabilidade civil, nele abrangidos a cobertura por danos materiais e 
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corporais, cujo valor não poderá ser inferior a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); cobertura em caso de acidentes, 

que resultem morte de passageiros, a indenização não poderá ter valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para 

passageiros, com idade acima de 14 (catorze) anos e em caso de morte de passageiros, com idade inferior a 14 

(catorze) anos, a cobertura do auxílio funeral, bem como declaração  de que os referidos veículos possuem seguro, 

inerente à cobertura de danos morais, cujo valor não poderá ser inferior ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).   

10 - DO INVÓLUCRO N° 02 - PROPOSTA OPERACIONAL 

10.1 - O Envelope n° 02 deverá conter, em duas vias, a proposta operacional, composta dos documentos 

constantes do Anexo l.g, devidamente preenchidos: 

10.1.1 - Declaração assinada por responsável pela empresa informando o prazo de instalação completa da 

garagem, não superior a 180(cento e oitenta) dias, contados da data da homologação deste certame; 

10.1.1.a - Relação explícita das instalações da garagem que pretende disponibilizar para o atendimento dos 

serviços, objeto da licitação, contemplando as exigências mínimas estabelecidas no item 25.1 e seus subitens deste 

Edital. 

10.1.2 - Relação dos veículos componentes da frota, que pretende disponibilizar, com os quais o proponente 

pretende executar os serviços, objeto da licitação, no modelo constante dos Anexos II e III deste Edital,  obedecidas 

as características mínimas mencionadas no item 25.2 e seus subitens deste Edital, devendo o numero de veículos 

apresentado e suas condições – atenderem no mínimo as disposições que caracterizam a frota atual, esboçada no 

anexo V. 

10.1.3 - A discordância total ou parcial dessas exigências implicará na eliminação da proponente. 

11 - DO INVÓLUCRO N° 3 - DA  PROPOSTA DE LANCE 

 
11.1. As propostas deverão ser datilografadas ou impressas em papel tamanho A4, e, sem emendas, rasuras, 
borrões, ou ainda entrelinhas, devidamente assinada pelo representante legal ou quem de direito, sob pena de 
serem anuladas. 
 
11.2. As propostas, sucintas e claras para sua perfeita caracterização deverão conter: - 
 
a) O valor total a ser pago ao Município, à vista, quando da assinatura do contrato; 
 
b) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados à partir da data da abertura da proposta da 
presente licitação; 
 
c) Declaração que os valores apresentados incluem impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que 
incidem ou venham a incidir sobre os respectivos preços; 
 
d) Declaração expressa de aceitação de todas as Cláusulas contidas neste Edital. 
 
11.2  A proposta deverá ser apresentada exclusivamente na expressão monetária vigente no País, não se 
admitindo preços com mais de duas casas após a vírgula. 
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11.3 No caso das MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE proceder-se-á conforme descrito no 
item 6, subitem  6.5.1, dando seqüência à abertura dos envelopes mesmo que estas apresentem alguma falha, 
omissão ou irregularidade na documentação de regularidade fiscal.   
 
11.4 Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios, as informações dispostas no item 9 
deste edital.  
 
11.5 Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44, caput). 
 
11.6 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
 
11.7 Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada (LC n° 123, 
art. 44, § 2º); 
 
12- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1. O pagamento devido pela licitante vencedora será efetuado à Prefeitura Municipal de Capão Bonito no dia da 
assinatura do contrato, diretamente na Tesouraria Municipal. 
 
12.2. Data do pagamento será a data da assinatura do contrato. Ocorrendo o atraso implicará em multa de 2% e 
atualização monetária pelo IPC-FIPE, assim como juros de 1% ao mês. 
 
12.3 A Prefeitura Municipal de Capão Bonito - determina a quantia de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), como 
valor mínimo total (período de cinco anos) para as ofertas das licitantes com pagamento à vista, ou de forma 
parcelada, em 03 (três) parcelas iguais, sendo a 1ª (primeira) no ato da assinatura do contrato de concessão, a 2ª 
(segunda) em 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato de concessão e a 3ª (terceira) em 60 (sessenta) dias após a 
assinatura do contrato de concessão. 

12.4 - As licitantes poderão apresentar seus documentos no original ou através de cópia reprográfica 

devidamente autenticada por Cartório, ou por publicação em Diário Oficial, desde que tenham validade em 

cópia. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, pela Comissão 

Permanente de Licitações. 

12.5 - Todos os documentos e/ou certidões solicitadas no presente Edital, salvo aqueles que possuírem data 

específica de validade, deverão ser apresentadas com data de emissão de, no máximo, 60 (sessenta) dias, 

anteriormente à data inicialmente prevista para a entrega dos envelopes. 

12.6 - Os documentos relativos à proposta Operacional e à proposta Comercial deverão ser apresentados em papel 

timbrado da licitante, devidamente assinado por   representante   legal,   preenchidos   sem emendas ou rasuras e 

obedecer os respectivos modelos constantes no correspondente Anexo a este Edital 

12.7 - A validade das propostas (Operacional e Comercial), que deverá constar obrigatoriamente das mesmas, não 

poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data prevista para a entrega dos envelopes. 

13 - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
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13.1 - Da entrega dos envelopes n°s  1, 2 e 3. 

13.1.1 - Os envelopes n° 1, 2 e 3, contendo respectivamente os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, a 

PROPOSTA OPERACIONAL e o PROPOSTA COMERCIAL, lacrados, deverão ser entregues no local e horários 

previstos no item 7.2 deste Edital, até a data ali mencionada. 

13.2 - Da Sessão de Abertura: 

13.2.1 - Na sessão de abertura, as empresas participantes poderão se fazer representar diretamente, por um 

diretor ou um de seus sócios, ou, indiretamente por meio de procuração, desde que, com poderes para 

representação em licitações públicas. Em se tratando de cópia reprográfica, deverá estar autenticada por Cartório. 

Em sendo por instrumento particular, deverá estar com firma reconhecida e acompanhada de documento 

comprobatório de que seu subscritor tem poderes para outorgá-la. 

13.2.1.1 - Quando a empresa se fizer representar por um de seus sócios, deverá ser apresentada cópia do 

respectivo contrato social, sem prejuízo da apresentação desse documento, no envelope documentação. 

13.2.1.2 - Em se tratando de procuração, a mesma deverá ser apresentada na via original ou cópia 

reprográfica, devidamente autenticada por  cartório. 

13.2.2 - Os contratos sociais e as procurações para efeito de representação, acompanhados respectivamente 

da cédula de identidade do sócio da empresa ou do procurador, serão apresentados em separado, ao Presidente da 

Comissão de Licitações, que os examinará no início da sessão, antes da abertura do envelope n° 01. 

13.2.3  -   Durante os trabalhos só será permitida a manifestação de representantes legais das empresas 

participantes, que constará em Ata, se for o caso. 

13.2.4 - Caberão os Recursos especificados no artigo 109 da Lei 8.666/93. Os recursos serão dirigidos à 

autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, na forma e nos prazos previstos, que deverão 

ser protocolados na Sessão de Protocolos da Prefeitura Municipal de CAPÃO BONITO, situada na Rua Nove de 

Julho n° 690, nos dias úteis, no horário das 9:00 às 11:00 e das 13h00 às 17h00 horas, visando sua juntada ao 

processo de licitação. Abertos os prazos para recursos, o Processo de Concorrência estará com vista franqueada 

aos interessados, nos mesmos dias e horários já mencionados neste item. 

14 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

14.1 - No início da Sessão de Abertura, os documentos de identificação retidos, serão rubricados pelos 

membros da Comissão de Licitações e pelos licitantes presentes. 

14.2 - Abertos os envelopes n° 1, a Comissão de Licitações examinará a documentação apresentada e decidirá 

quanto à habilitação ou inabilitação dos participantes na mesma sessão, ou em reunião posterior, dando ciência aos 

interessados, através de publicação do ato e fazendo registrar em Ata. 
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14.3 - Abertos os envelopes n° 1, os documentos neles contidos, serão rubricados pelos membros da Comissão 

de Licitações, e facultativamente pelos licitantes presentes. 

14.4 - Serão inabilitados os participantes que apresentarem documentação incompleta ou em desconformidade 

com este Edital, ou com a legislação vigente, ou ainda com borrões, rasuras, entrelinhas ou cancelamentos, 

emendas, ressalvas ou omissões. 

14.5 - O conteúdo dos envelopes abertos será juntado ao processo administrativo. Os envelopes n° 2 e 3, 

devidamente fechados, serão rubricados pelos membros da Comissão de Licitações e pelos licitantes presentes, 

permanecendo sob custódia, até a posterior abertura em um outro ato público. 

14.6 - Decididos os eventuais recursos ou transcorrido o prazo sem interposição, o Presidente da Comissão de 
Licitações designará dia e hora de prosseguimento da sessão, para abertura dos envelopes n° 2 e, posteriormente, 
os de n° 3, devolvendo-se os envelopes ainda fechados, aos participantes inabilitados, nos termos do item 15.3 
deste Edital. 

14.7 - Abertos os envelopes n° 2 e 3, as propostas serão rubricadas pela Comissão de Licitações e pelos licitantes 
presentes, e após a devida análise será procedida a sua classificação.  

14.8 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Prefeitura poderá, a 
seu critério exclusivo, aplicar o disposto no parágrafo único do art. 48 da Lei 8.666/93. 

14.9  - Após a classificação das propostas operacionais, serão abertos os envelopes relativos às propostas 
comerciais. As propostas serão rubricadas pelos presentes.  

14.10 - Posteriormente, a Comissão e os técnicos indicados farão a análise da proposta comercial, de conformidade 
com as disposições deste Edital e elaborando a classificação final. Da decisão da Comissão será dada ciência aos 
participantes habilitados, na forma da lei. 

15- DO JULGAMENTO 

15.1 - Em qualquer fase do Certame Licitatório, a Comissão de Licitações poderá solicitar às licitantes, 

esclarecimentos eventualmente necessários a propiciar a formação de um perfeito juízo e entendimento dos 

documentos apresentados, realizarem diligências, por si ou por terceiros, para verificar a autenticidade das 

informações apresentadas, oportunidade em que, apuradas quaisquer questões que tornem indevida a participação 

da licitante, a mesma será de imediato desclassificada e sujeita à aplicação das sanções cabíveis. 

15.2 - A qualquer tempo e em qualquer fase da licitação ou do Contrato, a Prefeitura poderá desclassificar 

propostas, anular a adjudicação ou rescindir o Contrato, no caso de se constatar que a licitante ou o contratado foi ou 

estava declarado inidôneo ou proibido de licitar ou contratar com qualquer órgão público Federal, Estadual, Municipal 

ou que tenha entrado em processo de falência ou concordata, sem que desses atos caiba qualquer indenização por 

parte da Prefeitura. 

15.3 - Aos representantes das licitantes inabilitadas, serão devolvidos, intactos, os respectivos envelopes n° 02 
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e 03, ou, caso os representantes não compareçam às reuniões marcadas, os envelopes ficarão anexados ao 

processo de Concorrência, à disposição dos interessados, independente de avisos ou comunicações por parte da 

Prefeitura. 

15.4 - Com base nos documentos apresentados no envelope n° 1 serão declaradas inabilitadas as licitantes 

que: 

a) Deixarem de apresentar qualquer documento exigido no Edital, ou que o façam de maneira incorreta ou 

incompleta; 

b) Descumprirem as exigências do edital ou da legislação em vigor. 

15.5 - Serão desclassificadas as propostas: 

a) Em desacordo com este Edital, ou com a legislação; 

b) Com borrões, rasuras, emendas, ressalvas, omissões ou vantagens não previstas neste Edital; 

c) Que ofertarem valor ou vantagem baseada em proposta de outra licitante; 

d) Que excederem, na frota proposta, a idade individual por ônibus ou a média da frota, fixadas no Edital. 

15.6 - Será considerada vencedora, a licitante cuja proposta comercial, corresponder à maior oferta. 

15.7 - Ocorrendo empate entre duas ou mais licitantes no valor da proposta comercial, a decisão dar-se-á através 
de sorteio, obedecido o que dispõe o § 2º do artigo 45 da Lei 8.666/93. 

 
15.8 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de 

pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 147, art. 44, caput): 

 

15.9 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada 

(LC n° 147, art. 44, § 2º); 

 
15.10 - A MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela mais bem classificada no certame, situação em que será adjudicado em 

seu favor o objeto licitado (LC n° 147, art. 45, inc. I); 

 

15.10.1 Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no 

prazo máximo de 1 (um) dia útil, após a notificação formal da classificação provisória. 

 

15.10.2 A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível neste edital, inserida em envelope 

fechado, com a indicação dos seguintes dados: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 
ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2016 
RAZÃO SOCIAL da Micro e Pequena Empresa 

 
 
15.10.3 Se houver equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 15.9., será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar melhor oferta (LC n° 147, art. 45, inc. IV); 

 

15.10.4 Caso a MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exerça seu 

direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite, 

na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (LC n° 147, art. 45, inc II); 

 
15.10.5 O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta melhor classificada 

não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 

15.10.6 Uma vez exercido o direito de preferência às MEI’s, microempresas e empresas de pequeno porte, 

observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de preço 

inferior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (LC n° 147, art. 

45, § 1º). 

 
15.11 O julgamento e aprovação das propostas também serão feitos pela Comissão Permanente de Licitações e a 

homologação pelo Prefeito Municipal.     

16 -  DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

16.1 - A Concorrência será julgada pela Comissão, nomeada pelo Sr. Prefeito, a qual poderá ser assessorada 

por técnicos. Após a análise das propostas e efetuada a sua classificação, a Comissão procederá ao respectivo 

julgamento, na forma do disposto nos artigos 45 e 46, da Lei n° 8.666/93. Depois de decorrido o prazo para 

interposição dos recursos dessa fase, ou após aqueles interpostos serem resolvidos na forma do artigo 109, da 

mesma Lei, a Comissão encaminhará o processo ao Sr. Prefeito para, a seu critério, concordando com o 

julgamento da Comissão, adjudicar o objeto do certame, homologá-lo, determinando a convocação do 

adjudicatário, para a assinatura do Contrato. 

16.2 - Decorrido o prazo de validade das propostas, poderá ficar a licitante livre dos compromissos assumidos, 

salvo se a licitação ficar suspensa ou interrompida para apreciação de recurso administrativo ou medida judicial. 

16.3 - As dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas pela Comissão de Licitações, na presença 

dos participantes, ou relegadas para ulterior deliberação, a juízo do Presidente, devendo o fato constar de ata em 

ambos os casos. 

17 - DA CONTRATAÇÃO 

17.1 - A adjudicatária será convocada para assinar o termo de Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a 

contar da data da publicação ou comunicação da adjudicação do certame licitatório e da homologação do seu objeto, 
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indicando o responsável ou responsável técnicos e o preposto, que representarão a empresa durante a execução 

dos serviços. 

17.2 - Havendo recusa da Adjudicatária em assinar o Contrato, no prazo estabelecido, é facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo 

e condições, aplicando-se aos faltosos as penalidades legais. 

17.3 - Caberá à Contratada, se solicitada pela Prefeitura, registrar o Contrato na entidade profissional 

competente. 

17.3.1 - A minuta do Contrato é a constante do Anexo VIII a este Edital. 

17.3.2 - A remuneração total da prestação obrigacional adjudicada será representada pela tarifa arrecadada, passes 

públicos, vales transporte, passes escolares, fichas e passes magnetizados respeitadas as normas vigentes, das 

quais decorreram redução no seu quantum, isenções ou gratuidades nos casos específicos, como previsto em lei, 

observado também o equilíbrio econômico financeiro determinado pelo Artigo 65 da Lei 8.666/93. 

17.3.3 – No prazo estabelecido no item 17.1, contados do recebimento de sua convocação para assinatura do 

contrato, a empresa vencedora deverá apresentar documentação comprobatória que cumpre os termos das 

declarações prestadas nos ANEXOS desse edital, principalmente quanto a disponibilidade de frota e 

garagem.  

18 - DA SUBCONTRATAÇÃO 

18.1 - Será vedado à Contratada, sem autorização expressa da Prefeitura, subcontratar, no todo ou em parte. 

18.2 - Qualquer subconcessão feita sem autorização da Prefeitura, será nula e sem qualquer efeito, além de 

constituir infração contratual, passível das penalidades legais cabíveis. 

19 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

19.1 - A Concessionária obriga-se a: 

a) A apresentar, quando solicitado, os competentes relatórios indicadores do resultado operacional, nos termos 

das condições específicas permanentes; 

b)     A aceitar as determinações da Prefeitura, previstas neste Edital e na legislação vigente; 

c)     A obedecer todas as determinações dos órgãos federais e estaduais; 

d)     A manter sob sua posse, durante todo o prazo de vigência da CONCESSÃO, veículos em número suficiente e 
em grau de qualidade exigível na prestação dos serviços, responsabilizando-se pelas substituições,  
complementações ou adaptações necessárias em obediência à composição da frota, como referido nas Condições 
Específicas pertinentes, bem como pela sua manutenção, incluídos os componentes, acessórios, garagem, pátio de 
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estacionamento, oficinas, segurança e tudo o mais indispensável ao bom e fiel desempenho da operação; 

e)     A responsabilizar-se totalmente pela contratação da completa mão-de-obra específica e suas decorrências, 

responsabilizando-se também por todas as despesas trabalhistas, previdenciárias, securitárias e demais relativas ao 

pessoal utilizado na realização dos serviços objeto da licitação; 

f)    A manter no Município, além das suas condições vinculantes de habilitação e propostas apresentadas na 

Concorrência, o seguinte: 

1)   Garagem destinada às instalações necessárias para a guarda, manutenção, estacionamento, limpeza e 

conservação dos coletivos que comporão a frota, nos termos deste Edital. 

2)       Sede administrativa; 

 3)        Escrituração de natureza contábil, fiscal, trabalhista, previdenciária e securitária;

g)     A entrar em operação imediatamente, sob as penas da lei e das sanções estabelecidas nos itens 24.7 e 24.8 

deste Edital; 

h)     A utilizar-se  dos  veículos  de que se comprometeu disponibilizar, nos termos constantes  de  sua  proposta  

para  a realização dos serviços, sob as penas cabíveis. 

19.2 - A Concessionária será a única responsável pelos danos que vier a causar a terceiros, seja por ato próprio 

ou de seus empregados ou prepostos. 

19.3 - Fica proibido à Concessionária, a vinculação de quaisquer veículos destinados à realização dos 

serviços, objeto desta Concorrência, à qualquer operação estranha aos serviços contratados. 

20 - DA RESCISÃO 

20.1 - O Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei 8.987/95, com suas alterações, aplicando-se também as 

disposições da Lei 8.666/93 e as normas estabelecidas no edital  desta Concorrência e no contrato. 

20.2 - A rescisão do Contrato, unilateralmente pela Prefeitura poderá acarretar, além das disposições da Lei 

8.987/95, as conseqüências estabelecidas na Lei 8.666/93, no que couber, sem prejuízo das demais sanções 

estabelecidas na Concorrência e na legislação aplicável, quando for o caso. 

20.3 - A Prefeitura poderá também assumir ou intervir na execução dos serviços, independentemente da rescisão 

contratual e do pagamento de qualquer indenização, na hipótese da Contratada não conseguir deter movimento 

grevista por período superior a 72 (setenta e duas) horas. 

21 - DA GARANTIA DO CONTRATO    
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21.1 - Do vencedor, como condição para a assinatura do Contrato, será exigida a prestação da garantia de 5% 

(cinco por cento) do valor global anual estimado do contrato, que poderá ser apresentada por caução em 

dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, nos termos do disposto no art. 56, §1º da 

Lei nº. 8.666/93. 

21.2 -  O valor da garantia será devolvida ao contratado 30 (trinta) dias úteis, após o início das operações, ou seja, 

30 (trinta) dias úteis, após a data de início da vigência do contrato. 

22 -  DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

22.1 -  A fiscalização dos serviços, objeto do Contrato, caberá ao DEMUTRAN –DEPARTAMENTO MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO e pelos usuários, na forma da lei. 

22.2 - Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do Contrato, fazendo cumprir todas as disposições da lei, do 

presente Edital e respectivo contrato. 

22.3 - A Contratada deverá permitir ao pessoal da fiscalização, livre acesso aos seus ônibus, independente da 

linha, horário ou itinerário e às suas dependências, fornecendo quando for solicitado, todos os dados e elementos 

referentes aos serviços, objeto do Contrato.   

22.4 - A Prefeitura fiscalizará a execução dos serviços, através de verificação constante dos locais de sua 

realização, de forma aleatória, através de fiscais da Prefeitura, os quais anotarão eventuais irregularidades para 

serem consideradas para efeito do perfeito cumprimento do Contrato e sanções previstas. 

22.5 - Além da sistemática da fiscalização prevista na cláusula 22.3 e 22.4 deste Edital, as eventuais reclamações 

dos cidadãos serão imediatamente verificadas, para os mesmos efeitos previstos na cláusula anterior. 

22.6 - Independentemente do ano de fabricação, a Prefeitura poderá recusar qualquer veículo integrante da frota, 

ofertado na presente Licitação, ainda que considerado reserva técnica, bem como aqueles que vierem em 

substituição, se constatado, mediante vistoria, que o mesmo compromete a segurança, o conforto ou a 

confiabilidade da prestação adequada dos serviços. 

22.7 - A Concessionária estará sujeita, a qualquer tempo, a ampla fiscalização da prestação dos serviços, pelo 

poder Outorgante, incluída a manutenção dos veículos, atos comportamentais de seus empregados ou prepostos, 

relativos ao usuário, arrecadação das tarifas e demais itens que influenciem na qualidade da prestação de serviço, 

bem como as relações negociais estabelecidas entre as partes. 

22.8 - No intuito de melhorar a operação do sistema, a Prefeitura poderá promover estudos atualizados e, caso 

considere necessário e viável, poderá solicitar modificações no sistema de operação, ressalvadas as formalidades 

legais, abrangendo entre outros: 

 

a) Modificações nos itinerários das linhas, dos horários e dos pontos de embarque e desembarque de 

passageiros; 
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b) Acréscimos ou reduções da frota, carga horária, remanejamento de veículos entre as linhas e respectivos 

horários de circulação, bem como ampliação de linhas. 

23 - DA INTERVENÇÃO E DA EXTINÇÃO 

23.1 - Os casos de intervenção e de extinção da CONCESSÃO são aqueles previstos na Lei 8.987/95, aplicando-

se também os dispositivos da Lei 8.666/93, no que couber, prevalecendo todas as prerrogativas da Administração 

e aplicadas às sanções legais.  

24 - DAS PENALIDADES 

24.1 - Caberá a aplicação das penalidades previstas nas Leis 8.987/95 e 8.666/93. 

24.2 - Além das penalidades previstas no item anterior, a Concessionária estará sujeita àquelas previstas neste 

Edital e no Contrato. 

24.3 - Havendo conflito ou divergência entre as penalidades ou multas estabelecidas neste Edital e aquelas 

previstas na lei, prevalecerão as disposições deste Edital. 

24.4 - Pelo não cumprimento injustificado, total ou parcial das responsabilidades assumidas, relativas às 

propostas operacionais, a Concessionária estará sujeita à multa equivalente a 10.000 (dez mil) vezes o valor da 

tarifa vigente. 

24.5 - Pelo mau procedimento ou comportamento inadequado, incontinência de conduta mal trata a 

passageiros ou a membros da fiscalização e vícios por parte de operadores, empregados ou prepostos, a 

Concessionária estará sujeita à multa equivalente a 100 (cem) vezes o valor da tarifa vigente. 

24.6 - No caso da falta de providências ou providências incompletas, relativas ao seguro obrigatório dos 

passageiros, a concessionária estará sujeita à multa equivalente a 10.000 (dez mil) vezes o valor da tarifa vigente. 

 

24.7 - No caso do atraso injustificado no início dos serviços, a Concessionária estará sujeita à multa 

equivalente a 20.000 (vinte mil) vezes o valor da tarifa vigente. 

24.8 - Por dia de atraso injustificado, na implantação total dos serviços ou das instalações, a Concessionária 

estará sujeita à multa equivalente a 20.000 (vinte mil) vezes o valor da tarifa vigente, além do previsto no item 

24.7. 

24.9 - Pelo não cumprimento de Cláusula contratual em geral, ou de disposições deste Edital, ou das normas 
da presente Concorrência, não abrangidas na legislação ou nas normas de licitação, a Concessionária estará 
sujeita à multa equivalente a até 20.000 (vinte mil) vezes o valor da tarifa vigente, dependendo da gravidade do 
fato, sem prejuízo das demais penalidades específicas, relacionadas no item 24 e seus subitens. 

24.10 - Pelo não cumprimento das responsabilidades assumidas quanto às características da frota de 
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veículos, na época de sua apresentação à Prefeitura, para a contratação ou durante toda a execução do Contrato, 

a Concessionária estará sujeita à multa equivalente a 20.000 (vinte mil) vezes o valor da tarifa vigente, por 

infração, podendo a Prefeitura, se for o caso, adjudicar o objeto da concorrência ao licitante imediatamente 

colocado na ordem de classificação, aplicando-se ao faltoso as demais sanções legais. 

24.11 - O valor de qualquer multa poderá ser descontado de eventuais pagamentos a serem feitos à 

contratada, ou da garantia prestada, aplicando-se, se for o caso, o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 86 e o § 1º do 

artigo 87 da Lei 8.666/93. Caso não se possa descontar o valor da multa dos pagamentos, a contratada terá o 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da notificação para recolhê-la aos cofres 

municipais. 

25 - DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

- As informações técnicas que constam deste Edital, das normas da Concorrência e dos Anexos ao Edital, são as 

seguintes: 

25.1 - GARAGEM 

- Conforme definido nos itens 10.1.1 e 19.1.f, a declaração de que reúne condições para disponibilizar garagem, 

deverá obedecer aos seguintes critérios: 

a) área mínima do terreno de 80 m2 (oitenta metros quadrados) por ônibus, inclusive reserva técnica, a ser 

utilizada como garagem da Concessionária, para objeto do Contrato decorrente desta Licitação, ou área mínima de 

100 m2 (cem metros quadrados) por ônibus, inclusive reserva técnica, no caso de, na mesma área estarem 

incluídas as instalações administrativas e operacionais. 

b) possuir instalações mínimas, necessárias ao fiel desempenho do objeto da presente licitação, contendo, no 

mínimo: 

b.1) portaria, com entradas independentes para coletivos e pessoal; 

b.2) área para o setor operacional com quadros para a fixação de mapas, escalas e avisos e ainda área para o 

pessoal da reserva técnica; 

b.3) área para o setor de atendimento ao usuário, com linha telefônica; 

b.4) instalação sanitária,  masculina e feminina, que ofereçam  boas condições de higiene, iluminação, ventilação 

natural e de conforto aos usuários e/ou visitantes; 

b.5) salas com condições de iluminação e ventilação adequadas para desempenho das funções administrativas; 

b.6) equipamentos destinados à segurança e higienização; 

b.7) pátio iluminado e pavimentado para estacionamento da frota; 

b.8) área destinada a estacionamento de veículos particulares; 

b.9) galpão destinado à manutenção da frota e oficinas com ventilação e iluminação adequados, com o mínimo de 

02 (duas) vagas para ônibus, sendo 01 (uma) delas com valeta; 

b.10) área coberta, destinada ao abastecimento da frota; 
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b.11) rampa destinada à lubrificação da frota; 

b.12) lavador para a limpeza externa dos ônibus; 

b.13) muro protetor em toda a sua extensão. 

25.2 - DA FROTA 

- A frota proposta deverá, no mínimo, atender as exigências constantes para ônibus tipo I, obedecida a Resolução 

n° 1 do Conselho Nacional de Metrologia, normatização e qualidade industrial CONMETRO, de 26 de janeiro de 

1993. 

25.2.1 - Os ônibus que comporão a frota, apresentarão ainda, as características descritas no Anexo lll que 

integra o presente Edital. 

25.2.2 - Quanto à idade da frota, deverão ser obedecidas as seguintes disposições: 

25.2.3 - Idade máxima 

A idade máxima permitida para cada coletivo será de 12 (doze) anos; 

25.2.4 - Idade média da frota: 

A idade média da frota deverá ser de no máximo 10 (dez) anos, tomando-se como base de cálculo a quantidade 

estabelecida no item 25.2.9, e utilizando a seguinte fórmula: 

Idade média = é a soma das idades individuais (sem casa decimal) de cada veículo (= ano corrente - ano de 

fabricação), dividindo-se o resultado, pelo número total de veículos ofertados. Não será permitida a utilização de 

veículos reencarroçados, ou seja, a diferença entre o ano de fabricação do chassi e da carroceria não poderá ser 

superior a 01(hum) ano. 

IM = soma das idades individuais de cada veículo: n° total de veículos. 

25.2.5 - As idades, máxima e média, como acima descrito, deverão ser mantidas durante toda a vigência da 

CONCESSÃO, bem como no caso de eventual prorrogação do Contrato. 

25.2.6 - Comprovação de disponibilidade da frota, pelo vencedor do certame, no prazo de até 15 (quinze) dias 
úteis, contados da data da homologação do certame (cujas informações deverão coincidir com aquelas que 
constaram da DECLARAÇÂO de que reunia as condições necessárias à disponibilização da frota): 

25.2.6.1 - A comprovação deverá ser efetuada mediante a apresentação do certificado de propriedade do veículo, 

em nome do licitante, contrato de locação ou arrendamento; ou na forma de cessão ou empréstimo, estes 

registrados em cartório de títulos, e documentos, acompanhado de autorização do proprietário com essa 

disponibilidade, pelo prazo residual até a idade máxima permitida pelo Edital (12 anos), garantida sua renovação 

dentro dos parâmetros estabelecidos nos itens 25.2.3 e 25.2.4, para cada veículo do total proposto no item 10.1.2 
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25.2.7 - As comprovações de que trata o item 25.2.6 deverão estar acompanhadas do quadro de 

características de cada veículo (CV), conforme modelo contido no Anexo III; 

25.2.8 - A substituição de veículos da frota será feita, sempre que necessário, em razão de sua idade, mau 

desempenho ou por outro motivo, mediante comunicação prévia ao Poder Outorgante, contendo para o veículo 

atual e seu substituto, as seguintes informações: 

a) Marca, modelo, ano do chassi; 
b) Marca, modelo, ano da carroceria; 
c) Placas de identificação; 

c) Cópia autenticada dos certificados de propriedade; 

d) Características do veículo: 

 

- Número de assentos; 

- Tipo de estrutura da carroceria; 

- Tipo de piso; 

- Posição do motor; 

- Quantidade e largura das portas. 

 

25.2.9 - Quantidade de veículos 

- Será aquela proposta pelo licitante, de acordo com a oferta apresentada no item 25.5.1.1 incluindo a reserva 

técnica, não podendo ser reduzida sem a prévia anuência do poder concedente. 

25.3 - DA TARIFA 

25.3.1 - A tarifa será de R$ 2,00 (dois reais), como dispõe o Decreto Municipal n° 012/13.  

25.3.2 - O valor da tarifa, quando reajustado para fazer face à atualização dos encargos da Concessionária, 

obedecendo à periodicidade e procedimentos de norma legal aplicável ou definida pela autoridade competente, 

sempre observará o respectivo equilíbrio econômico financeiro do Contrato em conformidade com a Lei 8.666/93 e 

Lei 8.987/95. 

25.3.3 - Na fixação do novo valor da tarifa serão ainda utilizadas planilhas que comprovem a necessidade do 

aumento. 

25.3.4 - Será de competência exclusiva da Prefeitura a fixação da tarifa, que poderá ser revista mediante 

prévia justificativa, embasada em documentos reconhecidamente autênticos ou passíveis de perícia. 

25.3.5 - A alteração do valor da tarifa durante o prazo dos trabalhos da Concorrência não alterarão as normas 

e condições da CONCESSÃO. 

25.3.6 - A licitante vencedora deverá apresentar semestralmente (contados da data do início da execução dos 

serviços), por escrito, a prestação de contas à Prefeitura, em atendimento ao disposto no art. 23, inciso XIII da Lei 
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8.987/95, quanto ao faturamento percebido nos últimos seis meses, com a prestação dos serviços, objeto deste 

certame, devendo ser protocolizado junto ao Setor de Protocolos da Prefeitura, endereçado ao Setor de Licitações, 

que o encaminhará ao DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito, para conferência de dados e em 

estando em conformidade será arquivado junto ao processo licitatório.   

25.3.6.1 - A não apresentação da prestação de contas, no prazo e forma estabelecida no item 25.3.6 ou a 

verificação de irregularidade na mesma, acarretará a aplicação das penalidades cabíveis, podendo resultar na 

rescisão contratual.    

25.3.7 - A licitante vencedora deverá apresentar no prazo de 12 (doze) meses (a contar do início da prestação dos 

serviços), por escrito, a comprovação de publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária, 

em atendimento ao estabelecido no art. 23, inciso XIV da Lei 8987/95, protocolizando os comprovantes de 

publicação, junto ao Setor de Protocolos da Prefeitura, endereçado ao Setor de Licitações, que o encaminhará ao 

DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito, para conferência de dados e em estando em conformidade 

será arquivado junto ao processo licitatório.      

25.3.7.1 - A não apresentação da comprovação das publicações, no prazo e forma estabelecido no item 25.3.7 ou 

a verificação de irregularidade na mesma, acarretará a aplicação  das penalidades cabíveis, podendo resultar na 

rescisão contratual. 

26 -  DOS RECURSOS 

26. 1  -  Caberão os recursos especificados no artigo 109 da Lei 8.666/93  e naquela forma e procedimento. 
Durante os prazos de recursos e em qualquer fase da licitação o Processo de Concorrência estará com vista 
franqueada aos interessados no local, endereço e horários previstos no Edital. 

27 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

27.1 - O Contrato também poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93, podendo ser 

prorrogado nos termos do art. 57 da mesma Lei e nos termos deste Edital. 

27.2- A Prefeitura se reserva o direito de, a qualquer tempo, e a seu exclusivo critério, por despacho motivado, 

adiar ou revogar a presente licitação, sem que isso represente motivo para que as empresas participantes 

solicitem qualquer tipo de indenização. 

 

27.3- À Prefeitura, desde logo fica reservado, o direito de propor alternativas operacionais, a qualquer tempo, 

de forma a assegurar melhoria da qualidade dos serviços e/ou redução dos respectivos custos, na forma da Lei 

e conforme previsto no item 22.8 deste Edital. 

27.4- Qualquer esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital será feito 

pessoalmente pela Comissão de Licitações, no mesmo endereço, dias e horários estabelecidos no item 1.1 e 

preâmbulo deste Edital. 
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27.5- Ao retirarem cópias deste Edital, as interessadas deverão deixar registradas no Setor de Licitações, o 

endereço para qualquer correspondência e n° do telefone e fax, para comunicação. 

 

27.6- A Contratada fica obrigada a aceitar, a critério exclusivo da Administração, e nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões nos serviços contratados, na forma e nos limites do § 1o do art. 65 

da Lei 8.666/93. 

27.7- O ISS decorrente dos serviços, objeto da licitação e contratação, deverá ser recolhido aos cofres da 

Municipalidade. 

27.8- As especificações, observações e demais dados constantes dos Anexos, integram e fazem parte do 
presente Edital, sendo eles: 
 
ANEXO I MODELOS DE DECLARAÇÕES  
ANEXO I.a  DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL  
ANEXO I.b  DECLARAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO  
ANEXO I.c  DECLARAÇÃO DE VISTORIA AO SISTEMA VIÁRIO  
ANEXO I.d  DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR IMPEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO  
ANEXO I.e  DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ÁREA DESTINADA À GARAGEM  
ANEXO I.f  DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE FROTA  
ANEXO I.g  DECLARAÇÃO DO PRAZO PARA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM, INÍCIO DE OPERAÇÃO DOS 
SERVIÇOS  
ANEXO I.h  DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO, OBJETO DESTA LICITAÇÃO  
ANEXO I.i  DECLARAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DO VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO POR PESSOAS 
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA  
ANEXO II  COMPOSIÇÃO DA FROTA  
ANEXO III  CONDIÇÕES ESPECIFICAS DA FROTA  
ANEXO IV  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O SISTEMA - SALÁRIOS E BENEFÍCIOS 
ATUAL)  
ANEXO V  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O SISTEMA DE TRANSPORTE (ATUAL) 
ANEXO VI   LINHAS, ITINERÁRIOS E HORÁRIOS (A SER IMPLANTADO)  
ANEXO VII  MINUTA DO CONTRATO  
 
 

Capão Bonito, 21 de julho de 2016. 

DR. JÚLIO FERNANDO GALVÃO DIAS 

- Prefeito Municipal - 
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ANEXO I – MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 

ANEXO I.a 

Declaração de conhecimento do Edital 

A (nome da empresa licitante .......................................................... ), com sede nesta (,,,,,) Estado de (,,,,,„), à Rua 

(,,„,),n° („,) , Bairro (,,,,,), inscrita no CNPJ/MF sob o n°. (,,,,,), neste ato representada por seu (cargo do 

representante....) (nome  do representante ..................................... ), portador da Cédula de Identidade R.G. n° (

 ......................................................................................................... ), - (órgão exp ), que subscreve a presente, 

declara, por este e na melhor forma de direito, que conhece e concorda com os termos do Edital da Concorrência 

Pública nº 03/ 2016 do Município de Capão Bonito/SP, e dos respectivos documentos e Anexos da licitação. Declara 

ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pela Comissão Permanente de 

Licitação – COPEL, ou pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito/SP, quanto a habilitação, classificação e 

adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos permitidos à licitante. Declaramos, finalmente concordar com 

os expressos termos do Edital e as exigências nele contidas. 

(localidade,,,,,,), (dia,,,) de (mês .,) de 2.016. 

                           Assinatura e carimbo 
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ANEXO l.b 

 

Declaração do Termo de Compromisso 
A   (nome da empresa licitante ...........................      com sede nesta ( .............................. ) Estado de ( ), à Rua  (
 ............................................................................ ,),n° (...) ,Bairro ( ..................................... ), inscrita no CNPJ/MF sob o 
n°.   ( .................................................................... ), neste ato representada por seu (cargo do representante ), (nome 
do representante ................................................. ), portador da Cédula de Identidade R.G. n°. ( ) - (órgão 
exp.), que subscreve a presente, declara, por este e na melhor forma de direito, que assume o COMPROMISSO de 
executar os serviços objeto do Edital da Concorrência Pública n° 03/ 2.016 do Município de Capão Bonito/SP, de 
acordo com as especificações propostas no referido Edital, assim como atendendo as Normas Técnicas e Legislações 
vigentes cabíveis. 

(localidade,,,,..), (dia...) de (mês...) de 2.016. 

Assinatura e carimbo 
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ANEXO l.c 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA AO SISTEMA VIÁRIO 

A (nome da empresa licitante .............................................. ), com sede nesta ( ............................ ) Estado de 

( ......... )  à Rua ( .................... ), n° (...),   Bairro { ....), Inscrita no CNPJ/MF sob o n°. ( ) neste ato representada 

por seu (cargo do representante ....), (nome do representante....), portador da Cédula de identidade R.G. n° (

 .......... ) - (órgão exp.), que subscreve a presente, declara que vistoriou o sistema viário do Município de Capão 

Bonito/SP, acompanhado de técnico da Prefeitura e representante desta empresa, onde nos foram prestadas 

todas as informações solicitadas e que, por isso, tem pleno conhecimento das linhas, itinerários, e todas as 

demais condições gerais relativas a execução dos serviços objeto do Edital da Concorrência Pública n° 

03/2.016. 

Declaramos, finalmente, concorda com os expressos termos do Edital e as exigências nele contidas. 

 

 

 (localidade ................... ), (dia...) de (mês)...de 2.016. 

                                                                                                         Assinatura e carimbo 
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ANEXO l.d 

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR IMPEDIMENTO PARA 
CONTRATAÇÃO 

 

A empresa (nome da empresa licitante ............................................. ),   com sede nesta ( ) sob o n°,    

( .................... ), neste ato representada    por    seu    (cargo    do representante ),   nome do representante ,,,,,), 

portador da Cédula de Identidade R.G. n° ( ...................................... ) - (órgão exp.) , que subscreve a presente, 

declara, por este e na melhor forma de direito, que não possui nenhum tipo de impedimento para celebrar 

contratos com a Administração Pública de Capão Bonito/SP, e que nunca foi apenada com DECLARAÇÃO DE 

INIDONEIDADE por qualquer entidade da administração pública, ficando em caso positivo, ressalvado à 

Comissão Permanente de Licitações – COPEL, o direito de analisar o fato para eventual desclassificação, 

observados os termos do Edital da Concorrência Pública n°03/ 2.016, e dos respectivos documentos e Anexos 

da licitação. Declaramos mais, que não existe, no presente momento, pedido de falência ou concordata em nome 

da (empresa licitante,,,,,), nem outro impedimento superveniente que possa comprometer nossa capacidade 

técnica e/ou operativa. Caso tais condições venham a ocorrer, no decorrer do certame submeteremos à 

desclassificação automática. 

Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pela Comissão 

Permanente de Licitações – CPL, ou pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito/SP, quanto a habilitação, 

classificação e adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos permitidos às licitantes. 

(localidade .................. ),    (dia...) de (mês)... de 2.016. 

                                                                                  Assinatura e carimbo 
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ANEXO l.e 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ÁREA DESTINADA À GARAGEM 

A empresa (nome da empresa licitante  ...................................... ),   com sede nesta ( ............................ ) Estado de 

( ................................................................................................... ), à Rua ( .............................................. ),n°. (...)- 

Bairro ( ........................................................................................ ), inscrita no CNPJ/MF sob o n°,    ( .... ), neste ato 

representada    por    seu    (cargo    do representante ............... ),  (nome do representante ,,,,,), portador da 

Cédula de Identidade R.G. n° ( ................................................... ) - (órgão exp.), que subscreve a presente, 

declara, que reúne condições de disponibilizar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da 

homologação deste certame licitatório, de área, num total de   ( ) m2, localizada à ( ............................... no 

município de  ............................................................................... ), destinada à implantação da   garagem,   em   

perfeito  atendimento  às  exigências  do  Edital  da Concorrência Pública n° 03/ 2.016. 

Declara ainda que vencido o prazo para instalação da garagem, a mesma irá dispor de no mínimo as exigências 

estruturais dispostas no item 25.1  e seus subitens. 

(localidade.................. ),    (dia...) de (mês)... de 2.016. 

                                                                                        Assinatura e carimbo 
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ANEXO l.f 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE FROTA 

A empresa (nome da empresa licitante ....................................... ),   com sede nesta ( ............................ ) Estado 

de ( ............................................................................................... ), à Rua ( ............................................. ),n°. (...) - 

Bairro ( ......................................................................................... ), inscrita no CNPJ/MF sob o n°,    ( .... ),  neste 

ato representada    por    seu    (cargo    do representante .......... ),  (nome do representante ,,,,,), portador da 

Cédula de Identidade R.G. n° ( .................................................... ) - (órgão exp.), que subscreve a presente, 

declara, sob as penas da Lei que reúne condições de apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da 

homologação deste certame, comprovante de disponibilização dos veículos necessários ao cumprimento ao 

Edital da Concorrência Pública n° 03/ 2.016, conforme proposto no item 25.2. 

(localidade .................. ),    (dia...) de (mês)... de 2.016. 

                                                                                       Assinatura e carimbo 
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ANEXO l.g 

DECLARAÇÃO DO PRAZO PARA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM, INÍCIO DE OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa (nome da empresa licitante ....................................... ),   com sede nesta ( ............................ ) Estado 

de ( ............................................................................................... ), à Rua ( ............................................. ),n°. (.  ) - 

Bairro ( ......................................................................................... ), inscrita no CNPJ/MF sob o  n°,     ( .. ),  neste 

ato  representada    por    seu    (cargo    do representante ......... ),  (nome do representante ,,,,,), portador da 

Cédula de Identidade R.G. n° ( .................................................... ) - (órgão exp.) , que subscreve a presente, 

declara, sob as penas da Lei e em atendimento aos dispositivos do Edital da Concorrência Pública n° 03/2.016, 

que assume o compromisso de: 

A) Disponibilizar em perfeitas condições de operação, uma garagem completa, conforme exigências do item 

de n° 25.1 e seus subitens, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da homologação do 

presente certame licitatório. 

B) Iniciar o serviço, objeto desta concorrência conforme determinado no item n° 19.1.g, deste Edital. 

(localidade .................. ),    (dia...) de (mês)... de  2.016. 

                                                                                          Assinatura e carimbo 
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ANEXO l.h 
DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO, OBJETO DESTA LICITAÇÃO 

A empresa (nome da empresa licitante  ),   com sede nesta ( ) Estado de ( ),  à  Rua    ( ),  n°.  

(...) - Bairro ( ),  inscrita no CNPJ/MF sob o nº,  ( ), neste ato representada por seu (cargo do representante

 ),  (nome do representante ,,,,,), portador da Cédula de Identidade R.G. n° ( ) - (órgão exp.), que 

subscreve a presente, declara sob as penas da Lei e em atendimento aos dispositivos do Edital da Concorrência 

Pública n° 03/ 2.016, que seu representante responsável, pela operação dos serviços, objeto desta licitação será: 

  Nome (nome completo); 

 RG nº. 

 CPF nº. 

 Endereço. 

 Qualificação profissional; 

 Vínculo empregatício.  

(localidade .................. ),    (dia...) de (mês)... de 2.016. 

                                                                                Assinatura e carimbo 
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ANEXO l.i 

 

DECLARAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DO VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO POR PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA 

A empresa (nome da empresa licitante ....................................... ),   com sede nesta ( ............................ ) Estado 

de ( ............................................................................................... ), à Rua ( ............................................. ),n°. (.  ) - 

Bairro ( ......................................................................................... ), inscrita no CNPJ/MF sob o  n°,     ( .. ),  neste 

ato  representada    por    seu    (cargo    do representante ......... ),  (nome do representante ,,,,,), portador da 

Cédula de Identidade R.G. n° ( .................................................... ) - (órgão exp.) , que subscreve a presente, 

declara, sob as penas da Lei e em atendimento aos dispositivos do Edital da Concorrência Pública n° 03/ 

2.016, que assume o compromisso de: 

Promover as adaptações que se fizerem necessárias nos veículos a serem utilizados, para a realização dos 

serviços, com a finalidade de acomodar adequadamente pessoas portadoras de deficiência, como dispõe o item 

9.4.3, “c” deste Edital.  

Declara ainda, que tal providência será adotada no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, se vencedor da 

licitação, contados da data da homologação do presente certame.  

 

(localidade .................. ),    (dia...) de (mês)... de 2.016. 

                                                                                Assinatura e carimbo 
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ANEXO II 

COMPOSIÇÃO DA FROTA 

Conforme indicado no item 25.2. e no Anexo III, Condições Específicas, quanto à frota a ser oferecida para a 

execução dos serviços, objeto da Concorrência Pública n° 03/ 2.016, as licitantes deverão informar em papel 

timbrado da própria empresa, as seguintes características individuais dos veículos propostos: 

a) Frota composta de (quant ...................... ) (por extenso) ônibus; 

b) Frota operante composta de (quant ............................... ) (por extenso) ônibus; 

c) Frota reserva composta de (quant .............................. ) (por extenso) ônibus; 

d) A idade da frota inicial será de: 

d.1) Idade individual máxima de (n°   ....) anos; 

d.2) Idade individual mínima de (n° ........................ ) anos; 

d.3) Idade média da frota será de (nº  .......................... ) anos; 

(localidade .................. ),    (dia...) de (mês)... de 2.016. 

                                                                                              Assinatura e carimbo 
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ANEXO III 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA FROTA 

DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS - Frota CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO - C.V. 

1. Empresa 

2. Veículo 

2.1 Placas (quando houver) 

2.2 Prefixos (quando houver) 

3. Chassi 

3.1 Marca 

3.2 Modelo 

3.3 Ano de Fabricação 

3.4 Número 

3.5 Tipo e Medida de Pneumático 

3.6 Posição do motor (dianteiro traseiro ou no meio) 

4. Motor 

4.1 Marca 

4.2 Modelo 

4.3 Ano de Fabricação 

4.4 Número (quando houver) 

4.5 Combustível 

4.6 Potência (C.V.-NBR) 

5. Carroceria 

5.1 Marca 

5.2 Modelo 

5.3 Ano de Fabricação 

5.4 Lotação sentada 

5.5 Lotação em pé 

5.6 Lotação total 

5.7 Estrutura da carroceria 

5.8 Tipo de piso 

5.9 Quantidade e largura das portas 

6. Situação do Veículo 

6.1 Disponível para a licitante e quitado    (   ) 

6.2 Disponível para a licitante e alienado (   ) 
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ANEXO IV 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O SISTEMA 

                                SALÁRIOS E BENEFÍCIOS (ATUAL) 

 

                              VALORES MENSAIS (R$) 

           MOTORISTA       

SALÁRIO BASE R$       2.000,00  

CESTA BÁSICA  R$         120,00   

TOTAL (SEM ENCARGOS SOCIAIS)  R$      2.120,00  

 

OS UNIFORMES SÃO FORNECIDOS PELA CONCESSIONÁRIA, AOS FUNCIONÁRIOS, PARA A EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

JORNADA DE TRABALHO DE: 44 HORAS SEMANAIS, REFERENTE A ACORDO COLETIVO DE dia/mês/ano 
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ANEXO V 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O SISTEMA DE TRANSPORTE (ATUAL) 

 

Nº  de Concessionários ........................................................................................................................ 1 Empresa 

Nº de linhas .......................................................................................................................................... 2 Linhas 

Frota Operacional ................................................................................................................................ 4 Ônibus 

Frota reserva ........................................................................................................................................ 1 Ônibus 

Idade média da frota ............................................................................................................................ 12 Anos 

Quilometragem média mensal (operacional - estimativa) .................................................................... 28.000 

 

Passageiros Transportados 

Pagantes .............................................................................................................................................. 20.000 

Idosos Isentos ......................................................................................................................................  4.500 

Nº de Passageiros Equivalentes .......................................................................................................... 24.500 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE SEGURO DOS VEÍCULOS 

 

A empresa (nome da empresa licitante  ............. ),   com sede nesta (.................. ) sob o n°,    

( ....................................... ), neste ato representada    por    seu    (cargo    do representante ),   nome do representante 

,,,,,), portador da Cédula de Identidade R.G. n° ( .................................................. ) - (órgão exp.) , que subscreve a 

presente, declara, por este e na melhor forma de direito, que os veículos com os quais realizará os serviços, objeto da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 03/2016, no Município de Capão Bonito (inclusive os veículos reserva), possuem seguro 

de responsabilidade civil, nele abrangidos a cobertura por danos materiais e corporais, no valor de R$ 

.............................(....................................); cobertura em caso de acidentes, que resultem morte de passageiros: 

indenização no valor de R$..............(......................), para passageiros, com idade  acima de 14 (catorze) anos e 

........................... para passageiros, com idade inferior a 14 (catorze) anos, além do auxílio funeral;  

Declara ainda, que os referidos veículos possuem seguro, inerente à cobertura de danos morais, no valor de 

R$......................(................); 

Declara finalmente, que uma vez vencedor do certame licitatório, apresentará a proposta de seguro respectiva, como 

condição para assinatura do contrato e assim que forem liberadas as  apólices, estas serão apresentadas ao Setor de 

Licitações, para extração das cópias e juntada ao processo.   

 (localidade ......................................................................................... ),    (dia...) de (mês)... de 2.016. 

                                                                                  Assinatura e carimbo 
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ANEXO VII 

 

LINHAS, ITINERÁRIOS E HORÁRIOS (A SER IMPLANTADO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº. 063/2009) 

 

Linha 1 

 

Ida 

Avenida Elis Jorge Daniel 

Avenida Amazonas 

Rua Apiai 

Avenida Massaichi Kakihara 

Rua Cel Ernestino 

Campos Sales 

Rua Expedicionários 

Rua Gustavo Sampaio 

Rua 7 de Setembro 

 

Volta 

Rua 7 de Setembro 

Avenida Lucas Nogueira Garcez 

Trevo Capitão Calixto 

Avenida Lucas Nogueira Garcez 

Rua Altino Arantes 

Rua José Inácio 

Av Massaichi Kakihara 

Rua Apiaí 

Av Amazonas 

Av Elias Jorge Daniel 
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Horário Inicial às 6:00 hs e Final as 23:15 
Freqüência de 45 minutos 
Horários de Saída da Vila Aparecida 
 
06:00 06:45 07:30 08:15 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 
12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45 
19:30 20:15 21:00 21:45 22:30 23:15    

 
 Extensão da Linha 01 de segunda-feira a sexta-feira: 07:20 ––12:00 –– 19:00 – 23:05. 
 De segunda, terça e quarta-feira as 17:00. 
 As quintas-feiras no horário de 16:00 
 As sexta-feiras no horário de 14:50 
 Obs: nestes horários específicos, esta linha deverá se estender até a ETEC ou alternativamente, onde deverá ser  
deslocado carro extra para a rota.
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Linha 2   
 
Ida 
 
Avenida Elias Jorge Daniel 
Avenida Amazonas  
Rua José Inácio 
Rua 24 de fevereiro 
Rua Bernardino de Campos 
Rua Cerqueira César 
Rua 7 de Setembro 
 
Volta 

Rua 7 de Setembro 

Avenida Lucas Nogueira Garcez 

Trevo Capitão Calixto 

Avenida Lucas Nogueira Garcez 

Rua Altino Arantes 
Rua José Inácio 
Avenida Amazonas 
Avenida Elias Jorge Daniel 
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Horário Inicial às 6:00 hs e Final as 23:15 
Freqüência de 45 minutos 
 
 
 
Horários de Saída da Vila Aparecida 
 
06:00 06:45 07:30 08:15 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 
12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45 
19:30 20:15 21:00 21:45 22:30 23:15    
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ANEXO VIII 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO DO 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS, POR ÔNIBUS, NO MUNICIPIO DE CAPAO 
BONITO-SP, QUE ENTRE SI FAZEM COMO CONTRATANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO - SP  
E COMO CONCESSIONARIA A EMPRESA_____________________  
 
Pelo presente instrumento, de urn lado a Prefeitura da Prefeitura Municipal de CAPÃO   BONITO,   inscrita  no   CNPJ.:   
sob  n°  --------------------,   doravante designada simplesmente CONCEDENTE e neste ato representada pelo Sr. Prefeito 
Municipal DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS,  Dr. Julio Fernando Galvão Dias, brasileiro, casado, advogado, 
portador da Cédula de Identidade (R.G.) sob o nº 12.949.384 SSP/SP, inscrito no C.P.F./M.F. sob o nº 084.181.638-79, 
residente e domiciliado à rua Nove de Julho, nº 98 - Centro, neste Município e Comarca de Capão Bonito e de outro 
lado, ..............................., inscrito no CNPJ/MF ...................., neste ato representado por .......................,  portador do RG 
nº ............., CPF nº .................,  com endereço ....................., e de outro a firma _________________doravante 
designada simplesmente CONCESSIONÁRIA, e neste ato representada pelo 
Sr._________________________________, celebram o presente contrato, em decorrência da Concorrência Publica 
n° 03/ 2.016, e que se regera pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
1.1 - O presente contrato rege-se, inclusive quanto aos casos omissos, pela lei 8.987/95 e 9.074/95, pela Lei Federal n° 
8.666/93, e em particular, pelas condições previstas no Edital da Concorrência Pública n° 03/ 2.016 e todos os seus 
Anexos, que fazem parte integrante deste termo, a qual a CONCESSIONÁRIA se submete de forma incondicional e 
irrestrita. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO 
2.1 - Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a executar para a PREFEITURA, pelo regime de CONCESSÃO, e com 
exclusividade, os serviços de operação do transporte coletivo urbano de passageiros, por ônibus e/ou micro-ônibus, no 
município de Capão Bonito, conforme os termos de sua proposta vencedora e de acordo com as especificações 
operacionais dos Anexos ao edital e com a proposta apresentada e demais especificações do processo de Concorrência 
Pública nº. 03/2.016. 
 
2.2 - Os serviços deverão ser executados obedecendo, rigorosa, fiel e integralmente a todas as exigências, normas, 
especificações e condições constantes do Edital e do Processo da Concorrência n° 03/ 2.016, bem como os relatórios 
de julgamento da Licitação e respectivo termo de adjudicação, produzidos pela PREFEITURA.  Fica  obrigada a 
CONCESSIONÁRIA manter vigentes, durante a decorrência do Contrato e de suas prorrogações, todas as condições de 
habilitação e qualificação demonstradas no correr da Concorrência e, ainda, nos termos da sua proposta. 

2.3- Os documentos referidos na cláusula antecedente também passam, juntamente com sua proposta, a constituir 

parte integrante deste contrato, para todos os fins e efeitos, como se nele estivessem transcritos. 

2.4- A prestação dos serviços citados no "'caput" desta cláusula compreende: 

a) a prestação de serviço adequado de transporte coletivo urbano de passageiros, por ônibus, de acordo com as 

linhas, itinerários, horários, freqüências e paradas, aprovadas pela Administração Municipal. Para a caracterização de 

serviço adequado aplicar-se-ão os conceitos constantes dos parágrafos 1º. e 2º. do artigo 6º. da Lei n° 8.987 de 13 de 

fevereiro de 1995; 

b) a operação da frota de ônibus urbanos, inclusive reserva técnica, composta pelas quantidades definidas no Anexo 
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II; 

c) a cobrança dos usuários, da tarifa fixada pela Municipalidade ou das reduções e isenções estabelecidas em lei; 

d) o emprego de pessoal habilitado e cortês para as respectivas funções e no trato com o público usuário; 

e) a adequada limpeza, conservação : manutenção da frota de ônibus, do Terminal e dos abrigos, sua renovação 

dentro do limites estabelecidos no Anexo II. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

3.1-    São contratuais os seguintes prazos : 

a) de 05 (cinco) anos, contados da assinatura do contrato, para a CONCESSÃO dos serviços públicos, objeto deste 

contrato; 

b) de ______________ ( ............. ) dias, contados da assinatura do contrato, para início da operação, conforme 

declaração  apresentada  pela  CONCESSIONÁRIA  no procedimento licitatório; 

c) de _______________   ( .............. )  dias,  contados  da  assinatura do  contrato,  para implantação e adaptação 
da garagem, conforme declaração apresentada pela CONCESSIONÁRIA no procedimento licitatório. 

CLÁUSULA QUARTA   -   DA   TARIFA   E   DO   PAGAMENTO   PELA OUTORGA. 

4.1 - A tarifa básica é de R$ 2,00 (dois reais), para transporte dentro do Município de Capão Bonito. O valor da tarifa 

poderá ser modificado pela Prefeitura, somente através de autorização, constante no Decreto n° 012/13, editado pelo 

Prefeito Municipal. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO 

5.1 - O valor estimado do presente contrato é de R$ ................................. 

5.2 -  É expressamente vedado à CONCESSIONÁRIA  caucionar o presente contrato ou dá-lo em garantia a terceiros, 

para obtenção de qualquer espécie de financiamento. 

5.3 -  É expressamente vedado à CONCESSIONÁRIA a transferência do presente contrato. 

5.4 - É expressamente vedado à CONCESSIONÁRIA a SUBCONCESSÃO do objeto deste termo, sem expressa 

autorização da PREFEITURA. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA 

6.1 - É de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA: 
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a) O cumprimento integral de todas as disposições do edital de Concorrência Pública nº. 03/2016, e demais 

exigências da legislação vigente aplicável; 

b)  investimentos com aquisição e reposição da frota; 

c)  investimentos com implantação e adaptação da garagem; 

d) despesas com limpeza, conservação, manutenção e administração da frota e da garagem, bem como seguros;  

e) despesas com pessoal próprio e/ou de terceiros necessários ao desenvolvimento das atividades, sob sua 

responsabilidade, inclusive salários e encargos trabalhistas e sociais; 

f) indenizações devidas a terceiros, por dano ou prejuízos causados por seus empregados ou prepostos, decorrentes 

da prestação dos serviços, na forma da lei; 

g) impostos, taxas, multas, seguros e outros tributos que venham a incidir sobre a prestação dos serviços ou sobre o 

lucro da CONCESSIONÁRIA.  

h)  a garantia do direito dos usuários inclusive aqueles previstos no art. 7º. da Lei 8.987/95, com suas alterações;     

6.2- Em sua atuação conjunta com a Administração Municipal, a CONCESSIONÁRIA deverá buscar a incorporação de 

novas técnicas, equipamentos e procedimentos que visem a atualização dos serviços prestados, sua economicidade e 

melhor atendimento ao usuário. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA PREFEITURA  

7.1  -  A PREFEITURA deverá, em tempo hábil: 

a) Analisar e emitir parecer ou aprovar, dentro dos procedimentos contratuais, as solicitações da CONCESSIONÁRIA, 

sobre revisão de tarifa, criação de linhas, alterações de itinerários, horários ou freqüências, ou melhorias operacionais, 

sem nenhuma obrigação de atendimento das solicitações; 

b) Publicar em órgão oficial as alterações de tarifa ou mudanças operacionais de interesse do usuário; 

c) Zelar pela boa qualidade dos serviços, receber e apurar queixas e reclamações dos usuários, orientando a 

CONCESSIONÁRIA para a melhoria da qualidade dos serviços; 

7.2- A PREFEITURA reserva-se o direito de, a qualquer momento, proceder a vistoria, da frota e/ou garagem, devendo 

a CONCESSIONÁRIA acatar as orientações técnicas emanadas da fiscalização. 

CLÁUSULA OITAVA - DA OPERAÇÃO 
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8.1.- A CONCESSIONÁRIA obriga-se, mediante recebimento da tarifa vigente, à prestação dos serviços contratados 

de acordo com os horários, itinerários, freqüências e demais elementos característicos fixados pela Administração 

Municipal conforme a Concorrência Pública n° 03/ 2.016. 

8.2- Sempre que houver necessidade de alteração na freqüência, itinerário ou outro elemento característico, a 

PREFEITURA comunicará à CONCESSIONÁRIA para que o faça no prazo em que for estipulado. 

CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE DA OPERAÇÃO 

9.1- A CONCESSIONÁRIA obriga-se a efetuar e fornecer à PREFEITURA os controles operacionais e financeiros, 
quando exigidos, inclusive as complementações e atualizações que se mostrarem necessárias no decorrer do prazo 
contratual, respondendo pela veracidade das informações prestadas, bem como relação mensal do número de 
usuários de cada linha. 

9.2- A PREFEITURA poderá adotar novas formas de controle e ou 

apresentação, utilizando  inclusive   recursos   de   informática,   devendo   a CONCESSIONÁRIA atender aos prazos e 

formas de apresentação assim definidos; 

9.2.1 - Salvo expressa determinação em contrário da PREFEITURA, a CONCESSIONÁRIA cobrará do usuário, pela 

prestação dos serviços, exclusivamente a tarifa vigente, não sendo permitido o transporte gratuito ou subvencionado 

pela CONCESSIONÁRIA, a não ser nos casos previstos na legislação em vigor.  

9.3- Em sua atuação conjunta com a Administração Municipal, a CONCESSIONÁRIA deverá buscar a incorporação de 

novas técnicas, equipamentos e procedimentos que visem a atualização dos serviços prestados, sua economicidade e 

melhor atendimento o ao usuário. 

9.4 - A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar semestralmente (a contar do início da operação), a prestação de 

contas, mediante protocolo junto ao Setor de Protocolos da Prefeitura, endereçado ao Setor de Licitações, que o 

encaminhará ao DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito, para conferência dos dados e em estando em 

conformidade o encaminhará para arquivo no processo licitatório. 

9.5 - A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar a cada 12 (doze) meses (a contar do início da operação), 

comprovante das publicações de demonstrações financeiras periódicas, mediante protocolo junto ao Setor de 

Protocolos da Prefeitura, endereçado ao Setor de Licitações, que o encaminhará ao DEMUTRAN – Departamento 

Municipal de Trânsito,  para conferência dos dados e em estando em conformidade o encaminhará para arquivo no 

processo licitatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PESSOAL 

10.1- A CONCESSIONÁRIA deverá empregar na operação, manutenção e controle do sistema, pessoal idôneo e 

capacitado para a função, através de treinamento e avaliação regulares, dando preferência aos residentes em Capão 

Bonito. 
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10.2- Os funcionários diretamente em contato com o público, deverão sempre apresentar-se devidamente 

uniformizados, asseados, sóbrios e com boa aparência, devendo a CONCESSIONÁRIA, imediatamente, após a 

comunicação expressa, afastar qualquer funcionário que, no julgamento da fiscalização ou com base em reclamação 

fundamentada de usuário, apresentar conduta inconveniente ou perigosa, s e m  prejuízo da aplicação das sanções 

legais. 

10.3- Os motoristas deverão ser previamente aprovados em exame psicotécnico realizado por entidade 

credenciada por órgão competente e em exame de capacitação física, e mental. Esses exames deverão ser renovados 

periodicamente, na forma da legislação trabalhista em vigor. 

10.4- Correrão exclusivamente por conta da CONCESSIONÁRIA todas as despesas relativas ao seu pessoal, tais 

como as despesas trabalhistas, previdenciárias, securitárias e demais inerentes ao vínculo empregatício. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REGULARIDADE TRABALHISTA 

11.1- A CONCESSIONÁRIA, quando exigido, deverá apresentar os comprovantes de regularidade das obrigações 

trabalhistas e sociais, bem como as fichas ou livro de registro de seus empregados, à PREFEITURA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

12.1- Aplicar-se-ão as penalidades previstas no edital da Concorrência, especialmente aquelas estabelecidas no tem 

24 do edital, neste contrato e na legislação em vigor aplicável. 

12.2- Além das penalidades já especificadas, a CONCESSIONÁRIA estará sujeita às seguintes sanções: 

12.2.1- apreensão dos veículos pela PREFEITURA, sempre que essa medida for julgada necessária, a fim de se 

impedir o transporte inadequado de passageiros ou em desacordo com os horários ou itinerários estabelecidos, sem 

prejuízo das demais penalidades cabíveis; 

12.2.2- determinação da PREFEITURA à CONCESSIONÁRIA, para o recolhimento imediato à garagem, dos 

veículos determinados, sempre que essa medida for necessária, a juízo da Administração, para assegurar o transporte 

adequado ou a segurança de pessoas ou bens, ou as normas de limpeza e higiene, sem prejuízo das demais 

penalidades cabíveis; 

12.2.3- multa no valor correspondente a 10.000 (dez mil) vezes o valor da tarifa básica, sempre que as 

determinações legais da Fiscalização não forem cumpridas pela CONCESSIONÁRIA; 

12.3- O recolhimento de qualquer multa prevista na Concorrência, no contrato ou na legislação não desobriga a 

CONCESSIONÁRIA a corrigir a irregularidade que lhe deu origem. 

12.4- Pelo descumprimento injustificado, total ou parcial das obrigações assumidas e constantes das propostas 

operacional e de pagamento pela outorga, a CONCESSIONÁRIA estará sujeita ú multa no valor de 10 (dez) por cento 
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sobre o valor total estimado do contrato constante da cláusula 5 deste contrato, podendo a PREFEITURA, além da 

multa e conforme o caso, deixar de celebrar o contrato, cancelar o contrato assinado, ou optar pela extinção ou 

rescisão da CONCESSÃO, sem prejuízo das demais sanções e penalidades legais aplicáveis. 

12.5- O descumprimento ou o cumprimento irregular das exigências estabelecidas nos itens 9.3 e 9.4 acarretarão a 

aplicação da pena de multa, no valor de 10 (dez) por cento sobre o valor total estimado deste contrato, podendo ainda, 

ser causa para a rescisão do contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INTERVENÇÃO 

13.1- A PREFEITURA poderá intervir na CONCESSÃO, independentemente de qualquer medida judicial, a fim de 

assegurar a adequação na prestação dos serviços concedidos, bem como para assegurar o fiel cumprimento das 

normas contratuais, regulamentares ou legais, inclusive das leis trabalhistas, nos termos da Lei 8.987/95, com suas 

alterações, aplicando-se também as disposições da Lei 8.666/93, e as normas da Concorrência 03/ 2.016, no que 

couber. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA  EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

14.1- A CONCESSÃO poderá ser extinta nos casos previstos na Lei 8.987/95, com suas alterações, aplicando-se 

subsidiariamente as disposições da Lei.8.666/93. No caso de extinção aplicar-se-ão também as disposições da 

Concorrência Pública n° 03/ 2.016 e deste contrato, no que couber. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA CONCESSIONÁRIA 

15.1- A transferência do controle societário da CONCESSIONÁRIA só será permitida com expressa anuência da 

PREFEITURA, aplicando-se o disposto no artigo 27 da Lei 8.987/95 com suas alterações e as demais disposições 

legais e contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

16.1- O Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei 8.987/95, com suas alterações, aplicando-se também as 

disposições da Lei 8.666/93 e as disposições da Legislação Municipal aplicável, bem como as disposições da 

Concorrência n° 03/2.016 e do contrato, reconhecidos todos os direitos da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA GARANTIA DE CONTRATO 

17.1- Antecedendo a assinatura do premente contrato, a CONCESSIONÁRIA prestou caução em (tipo) no    valor    

de    R$ .......... (.......... ) para garantia das obrigações contratuais, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor anual  

estimado do contrato, na forma de ......................  

17.2- A PREFEITURA poderá descontar do valor da Garantia de Contrato toda a importância que lhe for devida, a 

qualquer título pela CONCESSIONÁRIA, relativa ao presente contrato. 
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17.3- A garantia do contrato será devolvido à CONCESSIONÁRIA 30 (trinta) 

dias após o inicio da operação. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  -    DA    PRORROGAÇÃO    E    DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

18.1- Este Contrato poderá ser prorrogado nos termos da cláusula 3.1.a.l deste termo, obedecidas às disposições 

da legislação vigente. 

18.2- Este contrato poderá ser alterado nos termos da legislação citada no preâmbulo. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1- Nos casos de rescisão, intervenção e extinção da CONCESSÃO, ficam reconhecidos todos os direitos da PRE 

FEITURA, nos termos da legislação aplicável. 

19.2- Fica eleito o Foro da Comarca de Capão Bonito, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato 

renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias de igual teor e 

idêntica forma, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo firmadas. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 

CONCEDENTE 

 

................................................................... 

CONCESSIONÁRIA 

Testemunha 1:.............................................................RG................................ 

 

Testemunha 2:..............................................................RG................................. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 03/2016 

PROCESSO Nº 4432/2016 
 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO 
 
 
 
 

Recebi nesta data, EDITAL da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2016, cujo objeto consiste na seleção e contratação 
de uma única empresa para, na forma de CONCESSÃO remunerada, prestar os serviços de operação do sistema de 
transporte coletivo de passageiros, no Município de Capão Bonito. 

 
 
 
 

                                                                   Capão Bonito, .......... de .......................................... de 2016. 

 
 
 
 
NOME:.......................................................... 
 
 
RG:............................................................... 
 
 
ASS:.............................................................. 
 
 
CARIMBO DA EMPRESA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obs: Favor retornar este documento em mãos ou via e-mail (sem falta) editalcapaobonito@gmail.com 

 


