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CONCORRÊNCIA n° 002/2022 
Edital nº 065/2022 

Processo administrativo municipal n° 125/2022 
 
 
OBJETO: CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO 
MUNICÍPIO DE NATIVIDADE DA SERRA – SP, CUJAS CARACTERÍSTICAS E 
ESPECIFICAÇÕES ESTÃO DEFINIDAS NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
1. PREÂMBULO:  
1.1. O Município de Natividade da Serra, Estado de São Paulo, por sua COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO, nomeada através da Portaria nº 002/2022, torna público que realizará licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA, tipo maior oferta, com pagamento ao poder concedente pela 
outorga da concessão, cujo objeto é a concessão de serviço de Transporte Coletivo de 
Passageiros no município de Natividade da Serra – SP, cujas características e 
especificações estão definidas no presente Edital e seus anexos.  
1.2. As empresas interessadas obterão o Edital de “Concorrência Pública” através do site da 
Prefeitura Municipal de Natividade da Serra – www.natividadedaserra.sp.gov.br. Demais 
informações poderão ser obtidas na Sala de Licitações, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de 
Natividade da Serra – SP, Rua José Fernandes da Silva, nº 28, Centro, Natividade da Serra/SP, CEP 
12.180-000, ou pelo telefone (012) 3677-9700, em dias úteis e horários compreendidos entre 08:30 
às 11:30 e das 13:00 às 16:30 horas.  
1.3. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES  
PROTOCOLO 
Dia: 07 de dezembro de 2022. 
Horário: até às 9:00 horas. 
Local: Recepção - Endereço: Prédio da Prefeitura Municipal de Natividade da Serra – SP, localizada na 
Rua José Fernandes da Silva, nº 28, Centro, Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000. 
ABERTURA DOS ENVELOPES 
Dia: 07 de dezembro de 2022. 
Horário: 9:30 horas. 
Local: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Natividade da Serra - SP, localizada na Rua José 
Fernandes da Silva, nº 28, Centro, Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000.  
1.4. É vedado à Comissão Permanente de Licitações receberem os envelopes após o horário acima 
descrito ou fora do local determinado neste Edital, ficando sujeitos às penalidades da Lei.  
2. ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL:  
Anexo I – Termo de Referência;  
Anexo II – Especificações Técnicas dos Veículos;  
Anexo III – Planilhas de Custos; 
Anexo IV - Modelo de Proposta de Preços;  
Anexo V – Minuta Contratual;  
Anexo VI – Carta de Credenciamento;  
Anexo VII – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e do não emprego de mão 
de obra de menor;  
Anexo VIII – Declaração de ME/EPP conforme LC 123/2006; 
Anexo IX – Termo de Vistoria; 
Anexo X – Declaração de Capacidade Operacional. 
3. DA REPRESENTAÇÃO:  
3.1. Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão de Licitação por apenas uma pessoa, 
admitindo-se como representante o diretor, sócio com poderes de gerência ou pessoa habilitada por 
meio de procuração ou credenciamento, com firma reconhecida em cartório.  
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3.2. A instituição de representante perante a Comissão de Licitação será realizada no ato da entrega 
dos envelopes, no local, data e horário indicados no subitem 1.3 deste Edital, ocasião em que o 
representante se identificará perante a Comissão, entregando-lhe cópia autenticada da Carteira de 
Identidade e dos documentos mencionados nos subitens 3.3 e 3.4, os quais serão analisados pela 
Comissão antes do início da sessão de abertura.  
3.3. Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar à 
Comissão de Licitação, cópia autenticada ou original com cópia para conferência do Contrato Social 
ou ata de assembleia geral da empresa licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de 
representante legal e documentos pessoais dos sócios com foto.  
3.4. Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou credenciamento, 
deverá entregar à Comissão cópia autenticada ou original dos documentos referidos no subitem 3.3, 
bem como do documento de credenciamento, redigido na forma do Anexo VI (com firma 
reconhecida) deste Edital, ou do instrumento particular de procuração outorgado pela empresa 
licitante, com firma reconhecida e com a previsão de outorga de amplos poderes de representação, 
inclusive com poderes específicos para interposição e desistência de recurso e para o recebimento de 
intimações, constando o endereço para envio das intimações e devendo o subscritor da procuração 
estar devidamente identificado.  
3.4.1. A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 3.2, 3.3 e 3.4 
não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e de responder pela 
empresa.  
3.5. Não será admitido que a mesma pessoa represente mais de uma licitante neste certame.  
3.6. Caso o representante da empresa licitante não apresente os seus documentos de 
credenciamento como representante pela empresa, de acordo com as condições previstas, não 
poderá atuar em nome da mesma, em nenhum ato referente ao processo licitatório, inclusive na 
interposição de recursos.  
4. SUPORTE LEGAL:  
4.1 - A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n°. 8.666/1993 de 21 de Junho de 1993, Lei 
Complementar 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal 8.987/1995 de 13 de Fevereiro de 
1995.  
5. TIPO DA LICITAÇÃO:  
5.1. O critério de julgamento da presente Licitação na modalidade “Concorrência Pública” será do 
Tipo maior oferta, com pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão. 
6. PRAZOS:  
6.1. A Licitante Vencedora deverá comparecer e assinar o respectivo instrumento contratual dentro 
do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação feita pelo MUNICÍPIO DE NATIVIDADE DA 
SERRA.  
6.1.1 - A Administração deverá promover, no prazo legal, a publicação do Extrato do Contrato, 
inclusive no Diário Oficial do Estado de São Paulo.  
6.1.2 - A vigência da presente concessão será de 5 (cinco anos), permitindo-se a prorrogação, por 
uma só vez e no máximo por igual período, desde que comprovada a prestação adequada do serviço 
e caso haja interesse do poder concedente.  
6.2. O início da Operação do sistema de transporte coletivo objeto desta licitação se dará no máximo 
em 30 (trinta) dias após a assinatura do respectivo contrato de concessão, conforme Minuta de 
Contrato, que constitui o Anexo V ao presente.  
6.3. No caso da Prefeitura Municipal de Natividade da Serra não assinar Contrato com a empresa 
vencedora ou com outras, na ordem de Classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data 
da entrega das propostas, os licitantes ficarão liberados de qualquer compromisso assumido. Poderá, 
todavia, caso persista o interesse, dentro de igual prazo solicitar a prorrogação da proposta pelo 
mesmo período.  
7. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:  
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7.1. Os documentos necessários à Habilitação, bem como a Proposta de Preço, serão recebidos pela 
Comissão Permanente de Licitações no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em envelopes 
distintos, fechados e identificados, respectivamente, como Envelope nº 01, Envelope nº 02, para o 
que se sugere a seguinte inscrição:  
 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº. ____/2022 

EMPRESA: 

CNPJ: 

 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA  
CONCORRÊNCIA Nº. ____/2022 

EMPRESA: 

CNPJ: 

  
7.2. Todos os volumes incluídos nos envelopes deverão ser apresentados, preferencialmente, em 
formato A-4. Todas as folhas deverão ser numeradas em ordem crescente e rubricadas, redigidas em 
linguagem clara, objetiva e concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, apresentando um índice e 
no final um Termo de Encerramento, assinado pelo representante legal ou procurador legalmente 
constituído, indicando o numero de folhas, e demais folhas rubricadas pelo mesmo.  
7.3. Após a entrega dos envelopes, a Comissão Permanente de Licitação não aceitará, sob forma 
alguma, a substituição ou posterior anexo de qualquer documento por parte das licitantes, salvos os 
esclarecimentos que forem eventualmente solicitados as licitantes pela mesma, de acordo com o § 3° 
do art. 85 da Lei 15.608/07 e § 3° do art. 43 da Lei n° 8.666/93 
8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  
8.1. Poderão participar desta licitação:  
8.1.1. Qualquer empresa isolada ou consorciada, nos termos do art. 33, incisos e parágrafos da Lei 
Federal nº 8.666/93, que atendam as exigências contidas neste Edital e anexos, legalmente 
estabelecida, especializada no ramo de atividade compatível com o objeto da presente concorrência e 
que apresente todos os documentos exigidos neste EDITAL.  
8.2. Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação:   
8.2.1. Empresas em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, falência ou concordata, ou em 
processo de dissolução ou liquidação, bem como as consideradas inidôneas por órgãos ou Entidades 
da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;  
8.2.2. Empresas, pessoa física ou jurídica, que possuam dirigentes e/ou empregados autores do 
projeto básico ou executivo, inerentes às obras ora em licitação.  
8.2.3. A Empresa que tiver contrato rescindido por inadimplência ou suspensa de licitar com o Poder 
Público ou, ainda, que esteja com contrato em atraso e sem justificativa comprovadamente aceita.  
8.2.4. Empresa que possuir sócio, diretor ou responsável que tenha vínculo empregatício com este 
MUNICÍPIO, ou tenha tido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de publicação do 
presente Edital; bem como seus parentes, ainda que por afinidade até o segundo grau, inclusive 
cônjuge ou companheiro (a).  
8.3. Para fins de Habilitação, será exigida das licitantes a seguinte documentação, em original ou 
cópia já autenticada, dentro do Envelope nº 01:  
A - Relativa à Habilitação Jurídica/Regularidade Fiscal e Trabalhista;  
B - Relativa à Qualificação Técnica;  
C - Relativa à Qualificação Econômico-Financeira;  
D - Declarações.  
A - HABILITAÇÃO JURÍDICA/ REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
A.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
A.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  
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A.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, por meio da certidão de tributos e contribuições 
federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e certidão da Dívida Ativa da União, emitida pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional competente;  
A.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (ICMS), mediante a apresentação da 
certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, referente ao Imposto Sobre Circulação 
e Mercadorias e Serviços expedida pela Secretaria de Estado de Finanças e certidão da Dívida Ativa 
para fins de licitação expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou ainda, certidão comprobatória 
de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição estadual;  
A.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de certidão 
negativa, ou positiva com efeito de negativa, de tributos mobiliários;  
A.6. Certidão negativa de débito ou positiva com efeito de negativa para com o INSS (CND) e 
Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação regular quanto ao 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;  
A.7. Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei 12.440, de 
07/07/2011.  
B - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
B.1. Referente à Capacitação Técnico - Profissional:  
B.1.1. Comprovação pela interessada de possuir, em seu quadro permanente, na data da entrega da 
proposta, profissional responsável técnico pela operação dos serviços e manutenção dos ônibus 
perante a Concedente durante a execução do contrato.  
B.1.2. A comprovação referida acima deverá ser feita por meio da apresentação de cópia da Carteira 
de Trabalho ou Contrato de Trabalho acompanhado da respectiva Ficha de Registro de Empregado ou 
outro documento que comprove o vínculo do profissional com a licitante;  
B.1.3. Quando o responsável técnico for dirigente de empresa, tal comprovação poderá ser feita por 
meio de cópia da Ata da Assembleia referente à sua investidura no cargo ou Contrato Social;  
B.1.4. Na hipótese de desligamento do responsável técnico no curso do contrato, deverá ele ser 
imediatamente substituído por outro, mediante prévia anuência da Concedente, atendidas as mesmas 
condições previstas nas alíneas anteriores.  
B.1.5. Independentemente do efetivo de pessoal necessário à operação das linhas e a título de 
indicador de sua capacidade técnica, a licitante deverá comprovar, mediante apresentação de cópias 
do livro de registro de empregados, que mantém vínculo empregatício com pelo menos 01 (um) 
motorista profissional, habilitados na forma da lei para conduzir passageiros em transporte coletivo. 
B.2. Referente à Capacitação Técnico - Operacional:  
B.2.1. A licitante deverá apresentar atestado(s) emitido(s) em nome da empresa participante, 
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado prestadora de serviço público, apto 
a comprovar desempenho na prestação de serviço público de transporte coletivo de 
passageiros, com veículo do tipo ônibus, pertinente e compatível com o objeto da presente 
licitação, com frota operante mínima de 01 (um) ônibus, operados por um período igual ou superior 
a 6 (seis) meses.  
B.2.2. O atestado deverá informar o local, a natureza e o quantitativo da frota operante na prestação 
do serviço, bem como assinalar o prazo pelo qual a licitante presta ou prestou o serviço;  
B.2.3. Caso a prestação de serviço tenha sido realizada por subcontratação, o atestado fornecido 
pela sub-contratante deverá ser previamente homologado pela Concedente.  
B.3. Referente à frota:  
B.3.1. O Licitante deverá apresentar relação indicando a frota com a qual será explorada a linha 
objeto desta licitação, sendo a frota mínima a ser discriminada para esta licitação composta de 01 
(um) veículo, conforme especificado no ANEXO II, informando a marca, modelo, ano e o fabricante 
do chassis, bem como a marca, modelo, ano e o fabricante da carroceria, com o número de assentos.  
B.3.1.1. A incompatibilidade do veículo a especificação técnica necessária será causa de inabilitação 
da empresa;  
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B.3.2. Além do veículo para operação do Termo de referência, deverá a empresa estar apta a 
atender aumento de demanda na frota, através de reserva técnica que devem obedecer às 
especificações constantes nas Planilhas de Custos (ANEXO III), que poderá sofrer alterações 
posteriores, com alteração e redimensionamento das linhas e veículos;  
B.3.3. Os veículos deverão obedecer às especificações constantes no ANEXO II;  
B.3.4. Todos os veículos de cada linha deverão ser adaptados para acessibilidade de pessoas 
portadoras de necessidades especiais e mobilidade reduzida, mediante instalação de plataforma 
elevatória;  
B.3.5. As características relativas ao dimensionamento da frota de veículos a ser utilizada poderão 
ser alteradas, em decorrência de avaliação feita pela Prefeitura do Município de NATIVIDADE DA 
SERRA no desenvolvimento da exploração das linhas;  
B.3.6. Todos os veículos deverão ter idade de até 15 anos, contados a partir da data de emissão da 
Nota Fiscal pelo fabricante do chassi.  
B.3.7. A substituição de veículo durante o contrato de concessão só será aceita por veículos mais 
novos, além de preenchidos os demais requisitos de qualificação técnica.  
B.4. Das formas de apresentação  
B.4.1. Nos atestados executados em consórcio serão considerados, para efeito de comprovação dos 
quantitativos dos serviços descritos neste Edital, os executados pela licitante que estejam 
discriminados separadamente no atestado técnico, para cada um dos participantes do consórcio;  
B.4.2. Se as quantidades não estiverem discriminadas no corpo da certidão/atestado serão 
considerados os quantitativos comprovados pelos atestados na proporção da participação da licitante 
na composição inicial do consorcio.  
B.4.4. Para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, deverá ser juntada à 
certidão/atestado, cópia do instrumento de constituição do consorcio.  
C - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
C.1. Certidão negativa de recuperação judicial, falência ou concordata/recuperação judicial, expedida 
pelo Distribuidor Judicial, no caso de sociedades empresariais, ou Certidões dos Distribuidores 
Forenses Cíveis, no caso de sociedades simples, do município sede da empresa, datada de até 60 
(sessenta) dias, contados de sua expedição. As empresas com sede em outras unidades da 
Federação deverão apresentar certidão emitida pela corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do 
Estado de origem, indicando quais são os ofícios distribuidores de falência e recuperações judiciais da 
Comarca sede da licitante, bem como certidões negativas dessas serventias em nome daquelas.  
C.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, ou seja, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou no 
cartório de notas respectivo, sendo comprovado pelo Termo de Abertura e Encerramento, vedada sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios. O Balanço Patrimonial das sociedades anônimas 
deverá ter sido publicado no Diário Oficial e o das demais empresas deverá ter sido inscrito no Livro 
Diário, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, devidamente 
registrados na Junta Comercial competente. O Balanço Patrimonial deverá apresentar Índice de 
Liquidez Geral e Índice de Liquidez Corrente iguais ou maiores do que 0,60 (sessenta centésimos) e 
Índice de Endividamento menor que 1,00 (um inteiro).  
C.2.1. ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO > OU = 0,60 PASSIVO 
CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
C.2.2. ILC = ATIVO CIRCUL ANTE > OU = 0,60 PASSIVO CIRCULANTE  
C.2.3. IE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO < 1,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
C.2.4. A Comprovação de capacidade financeira, com a demonstração, deve ser apresentada em 
folha separada, firmada pelo representante legal da licitante, calculada e assinada por profissional 
devidamente habilitado (contabilista ou responsável contábil com nome e do número de registro no 
Conselho Regional de Contabilidade) 
C.3. Comprovação de ser dotado de capital social mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do 
valor estimado para a contratação  
D – DECLARAÇÕES E TERMO DE VISTORIA 
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D.1. Declaração de inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação na presente licitação e de 
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e do não-emprego de menor 
de Idade (Anexo VII);  
D.2. Declaração firmada por representante do município que a empresa licitante visitou a área de 
atuação do sistema proposto, bem como conhece as condições de execução e peculiaridades 
inerentes à natureza dos serviços ora licitados, suficiente para os levantamentos necessários ao 
desenvolvimento da concessão, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser 
alegadas pela CONTRATADA em favor de eventuais pretensões de acréscimos; a visita deverá ser 
agendada com o servidor PEDRO GABRIEL DE FREITAS SILVA, através do telefone (12) 3677-9700, 
que será realizada até o dia 06/12/2022 às 16 horas, quando será emitida a empresa declaração de 
vistoria técnica (Anexo IX). 
D.3. Declaração que é MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, fazendo jus aos 
benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 (Anexo VIII).  
D.4. Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o 
cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, tem pleno conhecimento da natureza e extensão 
dos riscos por ela assumidos na concessão e de ter levado tais riscos em consideração na formulação 
de suas propostas e possui disponibilidade de instalações em área adequada à atividade, de acordo 
com a legislação aplicável em matéria urbanística e ambiental, caso a Empresa seja vencedora no 
certame (Anexo X).  
8.5. O Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, 
desde que esteja dentro do prazo de validade e tenha sido emitido depois de atendidas as exigências 
relativas ao cadastramento, contidas na lei, substitui a apresentação dos documentos referidos nos 
item “A.1.” à “A.6.”  
8.6. A comprovação de Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
somente será exigida no caso de ser a(s) adjudicatária(s) deste certame, nos termos do artigo 42 da 
Lei Complementar nº 123/2006.  
8.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão, no entanto, apresentar os 
documentos elencados no item A.1. à A.6. deste Edital, mesmo que apresentem alguma restrição;  
8.8.Os documentos extraídos via INTERNET poderão ter seus dados conferidos pela Comissão 
perante o site correspondente.  
8.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.  
8.10. Se a documentação de Habilitação e seus anexos não estiverem de acordo com as exigências 
deste Edital ou contrariem a qualquer dispositivo legal, esta Comissão considerará a Proponente 
Inabilitada para o certame.  
8.11. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na imediata inabilitação do 
Proponente, sendo que as Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas 
com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias.  
8.12. Do Resultado da Habilitação será dado prazo para interposição de Recurso, caso seja 
manifestado pela(s) Licitante(s), assim sendo, para que façam suas devidas considerações através de 
Petição Própria, seguindo os parâmetros requisitados em Edital, neste âmbito, o Presidente abrirá o 
devido prazo legal, de acordo com o que rege a Lei 8.666/1993 em seu Art. 109.  
8.12.1. Se expressamente os licitantes desistirem ou apresentarem Carta de Renúncia de Recursos, 
procederá à abertura da próxima fase da Licitação.  
9. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:  
9.1. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar no Envelope de Habilitação, Declaração na forma do Anexo VIII deste Edital, 
comprovando seu enquadramento como ME/EPP, com assinatura do Representante da Empresa e do 
Contador responsável pela Licitante, anexando também a Certidão da Junta Comercial comprobatório 
de seu enquadramento como ME ou EPP, conforme artigo 8º da DNRC nº 103 de 30/04/2009, com 
data de emissão não superior a 90 dias consecutivos, sendo que toda a documentação exigida para 
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fins de comprovação de regularidade fiscal deverá acompanhar seus documentos, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, na forma da Lei Complementar n. 123/2006.  
a) Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(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 Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art. 44, da LC 123/2006, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  
9.1. Somente serão levadas em consideração, para efeito de julgamento, as propostas apresentadas 
de acordo com as exigências legais e regulamentares do presente Edital.  
9.2. As Licitantes deverão apresentar junto com as propostas comerciais as Planilhas de Composição 
de Custos (ANEXO III), para comprovar que estão cientes dos valores de repasse do município e dos 
valores a serem cobrados como tarifa aos usuários.  
9.3. Os Licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada à 
Comissão de Licitação a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom 
andamento das sessões públicas;  
9.4. É vedado a um mesmo procurador, representante legal ou credenciado representar mais de um 
Licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório dos licitantes envolvidos.  
9.5. Abertos os Envelopes - Proposta Comercial, as propostas comerciais e documentos que a 
acompanham serão rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais 
presentes.  
9.6. A Comissão de Licitação examinará a documentação apresentada, decidirá sobre a classificação 
ou desclassificação das propostas comerciais, atribuirá às classificadas a ordem de classificação, nos 
termos definidos neste Termo e dará ciência aos interessados da decisão e de sua motivação na 
própria sessão ou após realização de sessão reservada, através do Diário Oficial do Município, 
informando o prazo para a interposição de recursos.  
9.7. Somente serão levadas em consideração, para efeito de julgamento, as propostas apresentadas 
de acordo com as exigências legais e regulamentares do presente Edital.  
9.8. Serão liminarmente desclassificadas as propostas comerciais:  
A. cujo valor da tarifa seja superior ao valor estabelecido neste Termo, ou apresentem planilhas de 
Composição de Custos diversa a trazida no Anexo III;  
B. Necessitem, para sua viabilização, de vantagens ou subsídios municipais, estaduais ou federais 
que não estejam previamente autorizados em Lei, previstos no Edital e à disposição de todos os 
concorrentes.  
C. Não atenderem as exigências do Edital.  
9.8.1. Serão igualmente desclassificadas as propostas comerciais que contenham borrões, rasuras, 
ressalvas ou omissões que, a critério da Comissão de Licitação, comprometam seu conteúdo.  
9.9. A simples irregularidade formal, que não afete o conteúdo ou a idoneidade das propostas, a 
juízo da Comissão de Licitação, não implicará a desclassificação da licitante.  
9.10. Se todas as propostas forem desclassificadas, a critério da Administração poderá ser concedido 
prazo para os licitantes apresentarem outras propostas, escoimadas das causas que motivaram o ato, 
consoante art. 48, § 3º, da Lei n.º 8.666/1993 e alterações posteriores.  
9.11. A Comissão de Licitação elaborará listagem em ordem decrescente das propostas obtidas pelos 
licitantes.  
9.12. Verificada a igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão Julgadora procederá, de 
imediato, ao desempate, por sorteio, em ato público.  
9.13. Entre os licitantes considerados qualificados a classificação se dará pela ordem crescente dos 
preços propostos. Será considerado vencedor o Licitante que apresentar a maior oferta, com 
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pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão, nos termos do item II do artigo 
15 da Lei 8.987/1995. As tarifas admitidas serão as inscritas nas Planilhas de Custos (ANEXO III) com 
base na data de assinatura do contrato, na tabela intitulada resumo de operação, na faixa etária do 
veículo: 14 a 15 anos.  As tarifas serão unificadas, atendendo todos os distintos segmentos de 
usuários, conforme previsão das planilhas de custos (ANEXO III). 
9.13.1. O valor mínimo de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão, será 
o de R$ 10.321,91 (Dez mil trezentos e vinte e um reais e noventa e um centavos), referente a 
10% (dez por cento) do valor do subsídio anual. 
9.13.2. As propostas comerciais com valores inferiores ao valor mínimo estabelecido serão 
desclassificadas. 
9.14. O contrato de concessão será assinado em até 05 (trinta) dias a contar da homologação da 
licitação e o início da operação em no máximo 30 (trinta) dias a contar da assinatura do Contrato.  
9.15. Nos termos do Art. 56 “caput” da Lei Federal Nº. 8.666/93 e demais alterações posteriores, 
será exigida prestação de garantia de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato 
nos termos do §2º do artigo 56. Caberá a Contratada optar por uma das modalidades de garantia 
previstas no §1º do artigo 56 da Lei 8.666/93. 
9.16. A garantia deverá ser apresentada pela Contratada no ato da assinatura do 
contrato.  
15.3.3 - A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato, 
e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. (§4º, artigo 56, da Lei 8.666/93). 
9.17. Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação, durante a execução contratual, do prazo 
de validade da Garantia de Execução do Contrato, a contratada ficará obrigada a providenciar a 
renovação da mesma, nos termos e condições originalmente aprovados pela Prefeitura Municipal da 
Natividade da Serra. 
9.18. A Garantia de Execução do Contrato ou o seu saldo se houver, somente será devolvida à 
contratada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais por ela assumidas e, 
quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 
9.19. Poderá o ordenador de despesas, a seu critério, solicitar e encaminhar as declarações relativas 
ao pagamento das contribuições sociais dos funcionários da Concessionária, apresentadas pelos 
Licitantes vencedores, à Delegacia Regional do Trabalho, órgão responsável pela fiscalização e 
cumprimento da legislação relativa ao trabalho das pessoas portadoras de deficiência.  
9.20. Na hipótese de não atendimento do dispositivo no item anterior, poderá a Administração 
contratante proceder a convocação dos demais Licitantes, observada a ordem de classificação, como 
faculta o art. 64, § 2º, da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo da aplicação da penalidade a que se refere o 
art. 81 da Lei n.º 8.666/93.  
9.21. Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, poderá a Prefeitura Municipal 
de Natividade da Serra/SP, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso:  
A. convocar os Licitantes remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado;  
B. revogar a licitação.  
9.22. No julgamento das propostas, a Comissão de Licitação poderá ser auxiliada por equipe de 
apoio técnico.  
9.23. Em caso de divergência entre os valores unitários e o global prevalecerão os primeiros, e, se 
houver divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos, prevalecerão 
os valores por extenso.  
9.24. A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a 
proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais documentos, e assim, 
obteve as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de elaborar a 
sua proposta de preços.  
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9.25. Fica entendido que o projeto básico, as planilhas de custo, as especificações técnicas, 
descrição das linhas e todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer 
detalhe, que se mencione em um e se omita em outro será considerado especificado e válido.  
9.26. Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento adicional será considerada se 
decorrer de erro ou má interpretação, pela mesma, do objeto deste edital, de seus anexos ou dos 
demais documentos de licitação.  
9.27. Qualquer condição ou especificação omitida na proposta implica automaticamente em 
aceitação das condições e especificações correspondentes constantes deste Edital.  
9.28. As propostas serão objetiva e estritamente julgadas através do critério de maior oferta, com 
pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão, que não poderá ser inferior 
a R$ 10.321,91 (Dez mil trezentos e vinte e um reais e noventa e um centavos), que deverá 
recolhida aos cofres do município antes da assinatura do contrato. 
9.29. É vedado, após o recebimento dos envelopes, a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente nos mesmos;  
9.30. Todas as propostas serão rubricadas pela Comissão e pelos representantes das licitantes 
presentes suspendendo-se a reunião se necessário for, a fim de que a Comissão Permanente de 
Licitação tenha melhores condições de analisar as propostas, com ou sem auxílio de equipe de apoio 
técnico;  
9.31. É vedada a retirada das propostas após a abertura dos envelopes a elas correspondentes, salvo 
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação;  
9.32. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao 
preço, prazo ou qualquer outra condição que importe em modificações de seus termos originais, 
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais destinadas a sanar evidentes erros 
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo das condições referidas;  
9.33. O resultado dos julgamentos, bem como as notificações/intimações dos licitantes, será dada 
por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo a Comissão de Licitação, 
encaminhar os seus atos, também, via e-mail, em endereço eletrônico informado pelas licitantes na 
proposta de preços.  
9.34. A deliberação da Comissão Permanente de Licitação ficará sujeita à homologação e adjudicação 
pelo chefe do Poder Executivo, que poderá revogar total ou parcialmente a presente licitação, por 
interesse público e anulá-la por ilegalidade de ofício ou mediante provocação de terceiro, não 
cabendo ao licitante direito a indenização, exceto quanto ao disposto no art. 59 da Lei 8.666/93.  
9.35. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, após, obedecido o disposto do Artigo 
3º, §2º da Lei 8.666/93 e suas alterações, ressalvadas as hipóteses contempladas na LC 123/06, a 
classificação se fará obrigatoriamente por sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes 
habilitados serão convocados para a participação no mesmo.  
10. DO RECURSO QUANTO AS ATOS DA COMISSÃO: 
10.1. Somente poderá recorrer, o representante legal, mandatário constituído ou pessoa 
expressamente credenciada pela licitante, devendo conter, obrigatoriamente, sob pena de não serem 
reconhecidos:  
a) nome, e-mail e endereço da licitante;  
b) data e assinatura, esta com a menção do cargo e nome do signatário;  
c) objeto da petição, com a indicação clara dos atos e documentos questionados;  
d) fundamentação do pedido;  
e) instrumento público ou particular de procuração (com firma reconhecida) ou Contrato Social, que 
credencie o peticionante.  
10.1.1. Não serão aceitos recursos enviados por qualquer tipo de via postal, fax ou e-mail.  
10.2. Havendo renúncia ao direito de interposição de recurso ou no caso de ausência do 
representante legal da empresa que deixar de manifestar expressamente o seu interesse à este 
direito, em quaisquer das fases, será iniciado, de imediato, a fase seguinte do certame.  
10.3. Os recursos interpostos contra atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação quando 
da habilitação ou inabilitação dos licitantes, assim como do julgamento das propostas, terão efeito 
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suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 
público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 
8.666/93, devendo ser entregues na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Natividade da Serra.  
10.4. Na fluência dos prazos para interposição do recurso, o processo ficará no Departamento de 
Licitação, onde as licitantes poderão ter vista dos autos, na forma do Art. 109 §5º da Lei nº 8.666/93.  
10.5. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes através de Intimação, que poderá 
ocorrer via e-mail, ocasião em que poderão contrarrazoá-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis, de 
conformidade com o artigo 109, § 3º da Lei nº 8.666/93.  
10.6. O(s) recurso(s) deverá (ao) ser apresentado (s) em 02 (duas) vias (sendo uma cópia e uma 
original) no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da lavratura da ata ou publicação no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, em papel timbrado da licitante, assinados pelo representante legal e serão 
dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-los subir, devidamente informado, à 
autoridade superior, que proferirá sua decisão no quinquídio subsequente ao recebimento, devendo 
ser entregue contra recibo no Departamento de Licitação;  
10.7. Decidido o recurso, a Comissão dará conhecimento às licitantes, através de aviso publicado no 
Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Natividade da Serra – São Paulo, no endereço acima, ou 
ainda, por e-mail.  
10.8. Os recursos interpostos fora do prazo serão considerados intempestivos.  
10.9. Para contagem do prazo de interposição de recurso (art. 109, da Lei n.º 8.666/93), será 
considerado o dia inicial, o seguinte ao da lavratura da ata na qual tenha sido registrado o aviso 
respectivo ou da sua publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.  
11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:  
11.1. Eventuais impugnações ao presente Instrumento deverão ser dirigidas ao Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, na forma e nos prazos previstos pelas disposições legais e 
deverão ser protocolados na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações, com endereço 
citado no Cabeçalho, nos dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min às 11h00min e das 
13h00min às 17h00min.  
11.1.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital, nos termos do art. 41, § 
1° da Lei n° 8.666/1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para a abertura dos envelopes de proposta técnica.  
11.2.3 Decairá do direito de solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder ao recebimento dos envelopes, o que 
caracterizará a aceitação de todos os seus termos e condições.  
11.2.4 A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar do procedimento 
licitatório.  
11.3 Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados através do e-mail: 
licitacao@natividadedaserra.com.br ou através do FAX: (12) 3677-2100.  
12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/VALOR ESTIMADO E PREÇO DA OUTORGA:  
12.1. O valor total estimado da concessão é de R$ 1.032,191,40 – calculado sob os subsídios para os 
primeiros cinco anos, oriundos de recursos próprios do município do orçamento financeiro de 2023, 
Órgão 08 – Serviços Urbanos, Unidade 08.01 – Setor de Serviços Urbanos, Elemento 
3.3.90.39.00.00.00.0.1.110, podendo o valor ser alterado em função dos reajustes tarifários e a 
alteração, extinção e criação de linhas, podendo ser diferenciadas em função das características 
técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários, 
com fundamento no Art. 13 da Lei 8.987/1995. 
12.2. O valor acima está baseado na planilha de custos do Transporte Coletivo (Anexo III), indicados 
na tabela intitulada resumo de operação, na faixa etária do veículo: 14 a 15 anos, que prevê subsídio 
mensal para todas as linhas descritas no termo de referência de R$ 17.203,19 (dezessete mil, 
duzentos e três reais e dezenove centavos), subsídio anual de R$ 206.438,28 (Duzentos e seis mil, 
quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos), com o preço da passagem no valor de R$ 
3,50 (Três reais e cinquenta centavos), com estimativa de 10 passageiros diários. 
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13. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE E DA REVISÃO TARIFÁRIA:  
13.1. A tarifa do serviço, objeto da concessão do presente Termo, será revista por ocasião do 
reajuste geral de tarifas do sistema municipal, ou a qualquer tempo, nos termos do Parágrafo 5º, do 
art. 65, da Lei Federal n.º 8.666/93, por ato expresso do Poder Executivo;  
13.2. Conforme disposto pela Prefeitura Municipal de Natividade da Serra/SP, fica fixada, a partir do 
ano de 2016, a data de 1º de janeiro de cada ano para a vigência de reajuste tarifário do sistema de 
transporte de passageiros, caso haja necessidade e assim decida o Poder Concedente Municipal;  
13.3. O percentual de reajuste tarifário será correspondente à variação do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo - IPCA no período imediatamente anterior de doze meses, de 1° de dezembro 
a 30 de novembro.  
13.4. Será obrigatório a apresentação de planilha de custos pela Concessionária.  
13.5. O valor apresentado pela Planilha de custos e o índice IPCA será submetido à análise do 
Prefeito Municipal que poderá modular o valor com base no princípio da modicidade da tarifa.  
14. DAS PENALIDADES:  
14.1. Ao contratado total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos 
arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo observado na fixação das multas o disposto nas 
normas disciplinares na forma da legislação vigente.  
14.2. A aplicação da sanção estabelecida no caput desta cláusula é de competência exclusiva do 
Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após decurso do prazo consignado.  
14.3. A inexecução dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou 
qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, 
as seguintes penalidades:  
14.3.1. advertência;  
14.3.2. multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do subsídio anual, aplicada de acordo 
com a gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor 
da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento), 
conforme legislação em vigor;  
14.3.3. suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 
Pública do Município de Natividade da Serra, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
14.3.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do Estado de 
São Paulo.  
14.4. A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.  
14.5. A sanção prevista na alínea b desta Cláusula poderá ser aplicada cumulativamente à outra.  
14.6. A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, 
garantido o contraditório e a defesa prévia.  
14.7. O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à 
multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o 
valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, sem prejuízo da possibilidade de rescisão 
unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.  
14.8. O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza 
e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.  
14.9. Será remetida à Comissão de Licitação e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cópia do 
ato que aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a 
fim de que seja averbada a penalização nos referidos órgãos.  
15. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA/MUNICÍPIO/DA EXTINÇÃO:  
15.1. Pelo presente instrumento convocatório, observados todos os preceitos legais, na forma da Lei 
vigente a CONCESSIONÁRIA obriga-se precipuamente:  
15.1.1. prestar serviço adequado na forma prevista em lei e nas normas técnicas aplicáveis, 
observando nesta prestação as condições de regularidade, atualidade, generalidade, cortesia e 
modicidade das tarifas;  
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15.1.2. manter em dia o itinerário e o registro dos bens utilizados na prestação do serviço;  
15.1.3. prestar contas da gestão do serviço á PREFEITURA DE NATIVIDADE DA SERRA, nos termos 
das normas regulamentares, e aos usuários nos termos definidos no presente Contrato;  
15.1.4. cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da Concessão;  
15.1.5. permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos 
equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis;  
15.1.6. submeter os veículos à vistoria periódica conforme a legislação em vigor; 
15.1.7. manter, durante o prazo de vigência do presente contrato, qualificação compatível com o 
exercício da prestação do serviço e pessoal adequado e capacitado em todos os níveis do trabalho;  
15.1.8. observar as normas relativas às características dos veículos;  
15.1.9. efetuar a substituição dos veículos quando atingirem o tempo limite de vida útil, conforme 
determinado pela PREFEITURA DE NATIVIDADE DA SERRA;  
15.1.10. não substituir os veículos cadastrados, sem a prévia anuência da PREFEITURA DE 
NATIVIDADE DA SERRA;  
15.1.11. comunicar à PREFEITURA DE NATIVIDADE DA SERRA a ocorrência de perda, acidente, 
roubo ou furto do veículo cadastrado;  
15.1.12. providenciar a apresentação de novo veículo nos casos do item anterior, no prazo máximo 
de 90 (noventa) dias contados da ocorrência do fato, sem prejuízo da colocação de veículo provisório 
na linha, imediatamente, sem interrupção dos serviços, veículos este com as mesmas características 
do veículo cadastrado;  
15.1.13. cobrar o preço da passagem de acordo com o valor fixado ou o posteriormente 
determinado pelo Poder Concedente;  
15.1.14. manter apólice de seguro, de responsabilidade civil referentes a danos materiais e pessoais, 
de terceiros e de acidentes pessoais dos passageiros, para cada um dos veículos afetados ao serviço;  
15.1.15. recolher, no prazo estabelecido, os valores pertinentes ao preço de fiscalização e de 
vistoria, e de outros que venham a ser estabelecidos;  
15.1.16. assegurar a gratuidade na utilização do serviço de transporte coletivo, na forma dos artigos 
208, inciso VII, 230, § 2º da Constituição Federal e 14, incisos I e II, 308, inciso IX, e demais 
legislação em vigor, inclusive municipais;  
15.1.17. assegurar a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, nos termos dos 
artigos 227, § 2º e 244 da Constituição Federal e das demais legislações em vigor, inclusive 
municipais;  
15.1.18. manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;  
15.1.19. responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação 
aplicável;  
15.1.20. manter no local do serviço preposto para prover o que disser respeito à regular execução 
dos serviços.  
15.1.21. iniciar a execução do serviço em prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do 
contrato, salvo a comprovação de força maior ou caso fortuito, quando o mesmo poderá ser 
prorrogado, por despacho fundamentado do Prefeito de NATIVIDADE DA SERRA.  
15.1.22. cumprir todas as determinações do Edital, projeto básico e seus respectivos anexos.  
15.1.23. sujeita-se a plena e irrestrita fiscalização do serviço por parte dos agentes municipais;  
15.1.24. Manter apólice de seguro total, de responsabilidade civil referente a danos materiais e 
pessoais, de terceiros e de acidentes pessoais dos passageiros para cada um dos veículos afetados ao 
serviço.  
15.1.25. É vedada qualquer alteração societária da empresa CONCESSIONÁRIA, que afete, direta ou 
indiretamente, a prestação do serviço, sem prévia anuência da PREFEITURA DE NATIVIDADE DA 
SERRA, condicionada esta ao preenchimento de todas as condições do Edital de Licitação, sobretudo 
quando da transferência do controle societário.  
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15.1.26. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela CONCESSIONÁRIA serão regidas 
pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer 
relação entre os terceiros contratados e o outorgante.  
15.1.27. A CONCESSIONÁRIA deverá, como condição para o início da execução do contrato, 
apresentar documentação, por instrumento público, que comprove ter propriedade ou posse legítima 
de imóvel ou documentação, devidamente registrada, se particular, em cartório de títulos e 
documentos, que comprove possuir contrato, vigente, de aluguel ou de arrendamento de área para 
guarda, manutenção da frota e administração dos serviços a serem prestados.  
15.1.28. A plotagem realizada nos veículos cadastrados deverão obrigatoriamente conter apenas: o 
nome da empresa, o numero de ordem do veiculo, conforme modelo e tamanho a ser definidos pela 
PREFEITURA DE NATIVIDADE DA SERRA;  
15.1.29. Os veículos deverão ter cores padronizadas, caracterizados de forma única com o fim de 
diferencia-los dos demais veículos da empresa;  
15.1.30. A numeração das linhas e os letreiros indicativos deverão ser fixados na parte dianteira e 
nas laterais do veículo, ao lado da porta de embarque, com sistema de iluminação, sendo que, nos 
letreiros deverão conter: o destino e o número da linha;  
15.1.31. Os motoristas e cobradores deverão trabalhar uniformizados, identificados e cadastrados 
junto a PREFEITURA DE NATIVIDADE DA SERRA;  
15.1.32. As propagandas nos veículos deverão ser autorizadas pela PREFEITURA DE NATIVIDADE 
DA SERRA que definirá o local e tamanho das plotagens;  
15.1.33. A PREFEITURA DE NATIVIDADE DA SERRA, caso seja autorizada as propagandas nos 
veículos da Empresa, poderá onerosamente incluir propaganda institucional nos veículos; 
15.2. O Município no transcorrer da presente concessão obriga-se a:  
15.2.1. regulamentar o serviço concedido e fiscalizar, permanentemente, a sua prestação;  
15.2.2. aplicar as penalidades regulamentares e as previstas no presente contrato;  
15.2.3. intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;  
15.2.4. extinguir a Concessão nos casos previstos neste contrato e na legislação vigente;  
15.2.5. homologar reajustes e proceder a revisão das tarifas na forma da Lei , das normas 
pertinentes e do contrato;  
15.2.6. cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas do contrato 
de concessão;  
15.2.7. zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos 
usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas;  
15.2.8. estimular o aumento da qualidade, da produtividade, da preservação do meio ambiente e a 
conservação dos bens e equipamentos utilizados no serviço;  
15.2.9. assegurar o princípio da opção do usuário mediante o estímulo à livre concorrência e à 
variedade de combinações de preços, qualidade e quantidade de serviços.  
15.2.10. garantir a plena execução da concessão;  
15.2.11. ter acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos operacionais, 
técnicos, econômicos e financeiros da empresa Concessionária;  
15.2.12. fiscalizar o treinamento e a reciclagem dos entes envolvidos na operação, objetivando a 
segurança dos usuários, bem como a melhor prestação do serviço;  
15.2.13. receber da Concessionária, sempre que solicitada, a comprovação de quitação dos encargos 
previdenciários da mão-de-obra alocada à execução dos serviços concedidos. 
15.3. Extingue-se a Concessão por:  
15.3.1. advento do termo contratual;  
15.3.2. encampação;  
15.3.3. caducidade;  
15.3.4. rescisão;  
15.3.5. anulação;  
15.3.6. falência, incorporação, fusão ou cisão com versão total do patrimônio da empresa 
Concessionária ou qualquer outra causa de extinção;  
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15.3.7. no caso de subcontratação, ou transferência da prestação dos serviços licitados, a qualquer 
título.  
15.3.8. Incorre em pena de caducidade a CONCESSIONÁRIA que descumprir cláusulas do presente 
Contrato, disposições legais ou regulamentares concernentes à prestação do serviço, em especial:  
A. paralisar o serviço por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, ou concorrer para tanto, ressalvadas 
as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;  
B. executar menos da metade do número das freqüências mínimas durante o período de 30 (trinta) 
dias consecutivos ou alternados, salvo por motivo de força maior, devidamente comprovado;  
C. não cumprir, nos devidos prazos, as penalidades impostas por infrações;  
D. não atender intimação para regularizar a prestação do serviço;  
E. apresentar elevado índice de acidentes, aos quais a CONCESSIONÁRIA ou seus prepostos hajam 
dado causa;  
F. prestar serviço de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, 
indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;  
G. reduzir a frota ou a freqüência abaixo do mínimo necessário à prestação regular do serviço;  
H. perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do 
serviço concedido;  
I. nos casos previstos como de “cassação” constantes do item 14 e seguintes do edital.  
15.3.9. A declaração de caducidade deverá ser precedida da verificação da inadimplência da 
CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado à mesma o direito de ampla defesa.  
15.3.10. Não será extinta a Concessão, antes de comunicados à CONCESSIONÁRIA os 
descumprimentos referidos no parágrafo primeiro desta cláusula, dando-lhe um prazo de 15 (quinze) 
dias para corrigir as falhas e transgressões que lhe forem imputadas, findo o qual, não tendo sido 
sanadas completamente as irregularidades, poderá, à critério do Poder Concedente, ser efetuada 
nova, idêntica e única comunicação, concedendo o mesmo prazo para o enquadramento da 
CONCESSIONÁRIA nos termos deste contrato de concessão.  
15.3.11. Comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por ato do Prefeito Municipal;  
15.3.12. Declarada a caducidade não resultará para o Município qualquer espécie de 
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com 
empregados da CONCESSIONÁRIA.  
15.3.13. A declaração da caducidade impedirá a CONCESSIONÁRIA de, durante o prazo de 6 (seis) a 
24 (vinte e quatro) meses, a ser fixado em cada caso, habilitar-se a nova concessão.  
16. DISPOSIÇÕES GERAIS:  
16.1. A obtenção gratuita do presente edital e seus anexos, bem como quaisquer esclarecimentos 
aos termos, poderão ocorrer no site do Governo Municipal: www.natividadedaserra.sp.gov.br ou na 
Sala da Comissão Permanente de Licitações, mediante pen-drive ou CD-R/RW para gravação do 
mesmo;  
16.2. Qualquer manifestação em relação a presente licitação fica condicionada à apresentação pelo 
representante da licitante, de documento de identificação e Instrumento Público ou Particular de 
Procuração, com firma reconhecida, ou cópia do contrato social, em sendo sócio, dirigente, 
proprietário ou assemelhado da empresa;  
16.3. Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 
presente Edital deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação, no endereço constante do preâmbulo 
deste Edital, até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para a reunião destinada à abertura do 
envelope de habilitação;  
16.4. Não sendo feito nesse prazo, fica estabelecido que a licitante está de pleno acordo com os 
itens contidos neste Edital, e que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para 
permitir a apresentação das propostas, não cabendo ao licitante o direito de qualquer reclamação 
posterior;  
16.5. A Administração Municipal de Natividade da Serra – São Paulo, reserva-se ao direito de revogar 
ou anular a presente licitação, assim como alterar seus quantitativos na forma do Art. 49 e 65 da Lei 
8.666/93;  
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16.6. É facultada à Comissão Permanente de Licitação a promoção de diligência, destinada a 
esclarecer ou a completar a instrução do processo em qualquer fase do procedimento licitatório; 
16.7. As especificações e observações constantes do(s) Anexo(s) integram e fazem parte do 
presente Edital, sendo que as divergências encontradas prevalecerão as do edital;  
16.8. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a 
proposta da licitante que for declarada inidônea na área da Administração Pública;  
16.9. Nos casos omissos serão aplicadas as regras do presente Edital, as da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, os princípios do Direito Administrativo e Constitucional e os princípios Gerais dos 
Contratos;  
16.10. Fica eleito o foro da Comarca de Paraibuna - São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas 
pertinentes à fiel observância e cumprimento de todas as normas estabelecidas neste ato 
convocatório.  
 
 
 
 

Natividade da Serra, 26 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO  
 
1.1. O objeto da presente Concorrência é a concessão de serviço de Transporte Coletivo de 
Passageiros no município de Natividade da Serra – SP, cujas características e especificações estão 
definidas no presente Edital e seus anexos. 
 
1.2. Seguem abaixo as linhas iniciais do serviço de Transporte Coletivo de Passageiros no município 
de Natividade da Serra – SP, que poderão ter suas características e especificações alteradas, em 
função de alteração, fusão, extinção e criação de linhas, podendo ser diferenciadas em função das 
características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos 
de usuários, com fundamento no Art. 13 da Lei 8.987/1995:  
 
 
 
 
 
 
 

LINHA Nº 1: VARGEM GRANDE-PALMEIRAS-SELADO-NATIVIDADE DA SERRA 

ITINERÁRIO 

SAÍDA DO BAIRRO DA VARGEM GRANDE (CENTRO EM FRENTE A IGREJA MATRIZ) AS 

7:00 HORAS PASSANDO PELOS BAIRROS PALMEIRAS ADENTRANDO NO BAIRRO DO 

SELADO E CHEGANDO A SEDE DO MUNICIPIO (NATIVIDADE DA SERRA) 

EM FRENTE AO MERCADO MUNICIPAL. 

RETORNO: SAIDA DE NATIVIDADE DA SERRA EM FRENTE AO MERCADO MUNICIPAL 

AS 15:45 HORAS PASSANDO PELOS MESMO BAIRRO DE VINDA E FINALIZANDO SEU  

PERCURSO NO BAIRRO DA VARGEM GRANDE. 

EXTENSÃO 

TOTAL DE 44 KM  

SOMANDO UM TOTAL DE 3 KM DE VIA PAVIMENTADA  

SOMANDO UM TOTAL DE 41 KM DE VIA NÃO PAVIMENTADA 

TOTAL IDA DE VOLTA 88 KM 

DIA DE 
SEMANA 

SEGUNDA-FEIRA 

VEICULO 
TIPO ÔNIBUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VEÍCULOS - ANEXO II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA 
Rua José Fernandes da Silva, 28 – Tel.: (12)3677-9700 – Fax: 3677-2100 – CEP12180000 

 

Página 17 

 

 

 
 
 

LINHA Nº 2: BAIRRO ALTO - POUSO ALTINHO NATIVIDADE DA SERRA 

ITINERÁRIO 

SAÍDA DO BAIRRO ALTO(CENTRO)AS 7:00 HORAS PASSANDO PELOS BAIRROS 

PACHI, PARARACA, POUSO ALTINHO E CHEGANDO A SEDE DO MUNICÍPIO 

(NATIVIDADE DA SERRA) EM FRENTE AO MERCADO MUNICIPAL. 

RETORNO SAÍDA DE NATIVIDADE DA SERRA, EM FRENTE AO MERCADO  

MUNICIPAL AS 15:45 HORAS PASSANDO PELOS MESMOS BAIRROS DA VINDA 

E FINALIZANDO SEU PERCURSO NO CENTTRO DO BAIRRO ALTO. 

EXTENSÃO 

TOTAL DE 38 KM  

SOMANDO UM TOTAL DE 35,5 KM DE VIA NÃO PAVIMENTADA  

SOMANDO UM TOTAL DE 2,5 KM DE VIA PAVIMENTADA 

TOTAL IDA DE VOLTA 76 KM 

DIA DE SEMANA TERÇA-FEIRA 

VEICULO TIPO ÔNIBUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VEÍCULOS - ANEXO II 

 
 
 
 

LINHA Nº 3: POUSO ALTO - POUSO ALTINHO NATIVIDADE DA SERRA 

ITINERÁRIO 

SAÍDA DO BAIRRO ALTO(CENTRO EM FRENTE  A ESCOLA TEREZA GARCIA MINARI) 

AS 7:00 HORAS PASSANDO PELOS BAIRROS PARARACA, POUSO ALTINHO E CHEGANDO 

A SEDE DESTE MUNICIPIO(NATIVIDADE DA SERRA) EM FRENTE AO MERCADO MUNICIPAL. 

RETORNO SAÍDA DE NATIVIDADE DA SERRA, EM FRENTE AO MERCADO  

MUNICIPAL AS 15:45 HORAS PASSANDO PELOS MESMOS BAIRROS DA VINDA 

E FINALIZANDO SEU PERCURSO NO CENTTRO DO BAIRRO POUSO ALTO. 

EXTENSÃO 

TOTAL DE 37,5 KM  

SOMANDO UM TOTAL DE 35 KM DE VIA NÃO PAVIMENTADA  

SOMANDO UM TOTAL DE 2,5 KM DE VIA PAVIMENTADA 

TOTAL IDA DE VOLTA 75 KM 

DIA DE 
SEMANA 

QUARTA-FEIRA 

VEICULO TIPO ÔNIBUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VEÍCULOS - ANEXO II 
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LINHA Nº 4: BAIRRO ALTO-BAIRRO DOS GOMES- NATIVIDADE DA SERRA 

ITINERÁRIO 

SAÍDA DO BAIRRO ALTO(CENTRO)AS 7:00 HORAS PASSANDO PELO BAIRRO 

DOS GOMES E CHEGANDO A SEDE DO MUNICÍPIO 

(NATIVIDADE DA SERRA) EM FRENTE AO MERCADO MUNICIPAL. 

RETORNO SAÍDA DE NATIVIDADE DA SERRA, EM FRENTE AO MERCADO  

MUNICIPAL AS 15:45 HORAS PASSANDO PELOS MESMOS BAIRROS DA VINDA 

E FINALIZANDO SEU PERCURSO NO CENTTRO DO BAIRRO ALTO. 

EXTENSÃO 

TOTAL DE 38 KM  

SOMANDO UM TOTAL DE 35,5 KM DE VIA NÃO PAVIMENTADA  

SOMANDO UM TOTAL DE 2,5 KM DE VIA PAVIMENTADA 

TOTAL IDA DE VOLTA 76 KM 

DIA DE SEMANA QUINTA-FEIRA 

VEICULO TIPO ÔNIBUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VEÍCULOS - ANEXO II 

 
 
 

LINHA Nº 5: VARGEM GRANDE, PALMEIRAS, LAGOINHA, SERRA AZUL, LARANJAL, NATIVIDADE DA 
SERRA 

ITINERÁRIO 

SAÍDA DO BAIRRO VARGEM GRANDE(EM FRENTE A IGREJA MATRIZ)AS 7:00 HORAS PASSANDO 

PELOS BAIRROS PALMEIRAS, LAGOINHA, SERRA AZUL, LARANJAL E CHEGANDO A SEDE 

 DO MUNICIPIO(NATIVIDADE DA SERRA) EM FRENTE AO MERCADO MUNICIPAL. 

RETORNO SAÍDA DE NATIVIDADE DA SERRA, EM FRENTE AO MERCADO  

MUNICIPAL AS 15:45 HORAS PASSANDO PELOS MESMOS BAIRROS DA VINDA 

E FINALIZANDO SEU PERCURSO NO BAIRRO DA VARGEM GRANDE. 

EXTENSÃO 

TOTAL DE 48 KM  

SOMANDO UM TOTAL DE 45 KM DE VIA NÃO PAVIMENTADA  

SOMANDO UM TOTAL DE 3 KM DE VIA PAVIMENTADA 

TOTAL IDA DE VOLTA 96 KM 

DIA DE 
SEMANA 

SEXTA-FEIRA 

VEICULO TIPO ÔNIBUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS VEÍCULOS - ANEXO II 
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ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS VEÍCULOS 

 
1- INTRODUÇÃO  
Os veículos que irão operar as linhas descritas no Termo de Referência (Anexo I), linhas 1, 2, 3, 4 e 5 
deverão operar com veículos tipo ônibus, com especificação de no mínimo 30 passageiros sentados e 
um total mínimo de 60 passageiros, entre sentados, em pé e uma pessoa com deficiência em cadeira 
de rodas devidamente acomodada na área reservada (Box), duas ou três portas, comprimento 
aproximado de 10 metros, peso aproximado de 9.000 quilos, com corredor central e adaptados para 
acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais e mobilidade reduzida, mediante 
instalação de plataforma elevatória.  
 
A seguir estão detalhados os principais elementos técnicos dos veículos, podendo tais elementos no 
curso do contrato de concessão ser alterado em função de acréscimo ou diminuição do número de 
passageiros nas linhas.  
2 - FINALIDADE  
Visando a padronização dos veículos, utilizados no transporte coletivo de passageiros, no sistema ora 
licitado, este Documento Técnico especifica características que definem os tipos básicos de veículos, 
que constituem a frota do objeto desta licitação, e que deverão ser considerados pelas Licitantes na 
elaboração de suas propostas.  
As especificações de frota detalhadas não impedem a adequação e atualização tecnológica ao longo 
do contrato, mantido o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.  
3 - LEGISLAÇÃO SOBRE VEÍCULOS, MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO  
Todos os veículos deverão atender as Resoluções, Normas Técnicas e Legislação específica da 
indústria de fabricação de chassis e carroceria, além das mencionadas a seguir, e ainda novas 
legislações que vierem a ser publicadas ou alteradas.  
_ Lei Federal nº 9.503/97 de 23/09/97 instituindo o novo Código de Trânsito Brasileiro.  
_ Lei Federal nº 10.048, da prioridade de atendimento às pessoas específicas.  
_ Lei Federal nº 10.098, estabelece normas gerais e critérios básicos para promoção da acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.  
_ Decreto Federal nº 5.296/04, regulamenta a Lei Federal nº 10.048, que trata da acessibilidade de 
pessoas com mobilidade reduzida.  
_ Resolução CONMETRO 01/93, estabelecendo o Regulamento Técnico para construção de 
carroçarias dos ônibus urbanos.  
_ Resolução CONAMA 18/86 e suas alterações, instituindo o Programa de Controle da Poluição do Ar 
por Veículos Automotores – PROCONVE.  
_ Resolução CONAMA 01/93 e suas alterações, estabelecendo limites máximos de ruído.  
_ Resolução CONAMA 06/93 e suas alterações, dispondo sobre divulgação das recomendações e 
especificações dos sistemas dos veículos ao público em geral.  
_ Resolução CONAMA 07/93 e suas alterações, dispondo sobre diretrizes básicas e padrões de 
emissão para o estabelecimento de Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso – I/M.  
_ Resolução CONAMA 08/93 e suas alterações, estabelecendo os limites máximos de emissão de 
poluentes para os motores.  
_ Resolução CONTRAN 680/87, estabelecendo requisitos para o sistema iluminação e sinalização de 
veículos.  
_ Resolução CONTRAN 14/98, estabelecendo os equipamentos obrigatórios para frota de veículos em 
circulação.  
_ Resolução CONTRAN 764/92, regulando a aposição de películas nas áreas envidraçadas dos 
veículos.  
_ Resolução CONTRAN 777/93, dispondo sobre a adoção das Normas ABNT, como método de ensaio 
e requisitos mínimos para avaliação do sistema de freios.  



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA 
Rua José Fernandes da Silva, 28 – Tel.: (12)3677-9700 – Fax: 3677-2100 – CEP12180000 

 

Página 20 

 

 

_ Resolução CONTRAN 784/94, regulamentando o uso e estabelecendo requisitos para vidros de 
segurança.  
_ Resolução CONTRAN 811/96, estabelecendo requisitos de segurança para veículos de transporte 
coletivo.  
_ Resolução CONTRAN 084/98, estabelecendo normas referentes a inspeção técnica de veículos.  
_ Norma ABNT NBR 6.606/80 e suas alterações, dispondo sobre os padrões ergonômicos.  
_ Norma ABNT NBR 10.756/89, estabelecendo posicionamento do bocal de saída da tubulação de 
escape.  
_ Norma ABNT NBR 11.535/95, dispondo sobre veículos convertidos para uso de Gás Metano Veicular 
(GMV).  
_ Resolução CONTRAN Nº 157, de 22/04/2004, fixando especificações para extintores de incêndios 
nos veículos automotores.  
_ Norma ABNT NBR Nº 14022 – Transporte – Acessibilidade à pessoas portadoras de deficiência em 
ônibus e trólebus, para atendimento urbano e intermunicipal.  
4 - ESPECIFICAÇÃO DE VEÍCULOS  
A seguir são apresentados alguns requisitos mínimos relacionadas às características dos veículos a 
serem utilizados na prestação dos serviços de transporte coletivo:  
5 - CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS  
Abaixo são apresentados os requisitos mínimos da frota, e suas características. 
- TRANSMISSÃO Automática, semi-automática ou manual;  
- PNEUS conforme especificação do fabricante;  
- SUSPENSÃO a ar, feixe de mola ou mista;  
- CAPACIDADE nominal dos veículos de 30 passageiros sentados e um total mínimo de 60 
passageiros, entre sentados, em pé e uma pessoa com deficiência em cadeira de rodas devidamente 
acomodada na área reservada (Box); 
- PORTAS: duas ou três portas, sendo uma delas para acessibilidade de pessoas portadoras de 
necessidades especiais e mobilidade reduzida, mediante instalação de plataforma elevatória.  
- DEGRAUS: Revestimento com borracha ou material plástico anti-derrapante.  
- ASSOALHO: Compensado Naval Tratado, com revestimento de borracha, metal apropriado ou 
material plástico antiderrapante.  
- BANCO DE PASSAGEIROS: Assento e encosto acolchoado.  
- BANCO DOS MOTORISTAS E COBRADORES: Com amortecimento hidráulico ou pneumático com 
regulagem horizontal e vertical.  
- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA: Mínimo duas, com aviso e instrução de funcionamento.  
- CORREDOR: Central.  
- JANELAS: Divididas em bandeiras, com a parte superior móvel e a inferior fixa.  
- ILUMINAÇÃO INTERNA: Fluorescente 140 Lux.  
- CAIXA DE VISTA: Frontal e auxiliar traseira, com diagramação padronizada pela PREFEITURA DE 
NATIVIDADE DA SERRA.  
- ACABAMENTO INTERNO: Alumínio, fórmica ou similar.  
- ACIONAMENTO DE PARADA:  
.Campainha com sinal luminoso de solicitação de parada no painel do veículo.  
.Cordão fixo no teto até a porta traseira e botões nos balaustres verticais.  
- PINTURAS INTERNA / EXTERNA: Conforme padronização estabelecida pela PREFEITURA DE 
NATIVIDADE DA SERRA.  
- CANO DE DESCARGA: Exclusivamente escapamento vertical, posicionado na parte traseira 
esquerda, com uma extremidade acima da altura do topo do veículo.  
- SENSOR DE ESTACIONAMENTO: com sinal sonoro para a marcha-a-ré;  
- ITINERÁRIO FRONTAL.   
- TETO INTERNO: Altura mínima de 1,80m.  
- TACÓGRAFO: eletrônico ou digital;  
- PAINEL TRASEIRO LISO: que possibilite a fixação de adesivos;  
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- ABAFADORES DE RUÍDO: nas saídas de ar dos freios e das portas;  
- “LAY OUT” INTERNO E EXTERNO conforme Padronização Visual de Ônibus, a ser emitidos pela 
PREFEITURA DE NATIVIDADE DA SERRA;  
6 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA FROTA  
A) A frota não poderá ter idade superior a 15 (quinze) anos.  
B) Todos os veículos deverão ser adaptados para o transporte de deficientes físicos e pessoas com 
mobilidade reduzida.  
Consideram-se adequados, os veículos que possuírem:  
_ Ônibus com elevador e local reservado para cadeira de rodas.  
C. Outras Exigências Relacionadas aos Veículos:  
_ Não será permitido o reencarroçamento dos veículos.  
_ Para o cálculo da idade será considerada a data da nota fiscal de compra do chassi.  
D. Padronização da Frota  
- A CONCESSIONÁRIA deverá, em prazo máximo de 30 dias após assinatura do contrato, apresentar 
a PREFEITURA DE NATIVIDADE DA SERRA projeto de padronização da frota.  
E. Substituição de Veículos  
A CONCESSIONÁRIA, ao pretender realizar a substituição de um veículo, deverá consultar a 
PREFEITURA DE NATIVIDADE DA SERRA, indicando o veículo a ser substituído e as características do 
veículo substituto, cabendo à PREFEITURA DE NATIVIDADE DA SERRA avaliar se o veículo atende as 
normas regulamentares e a legislação pertinente.  
F. Veículos com Contrato de Financiamento ou Leasing:   
A CONCESSIONÁRIA deverá anexar todos os contratos para a solicitação de inclusão do veículo no 
sistema.  
D. Documentação dos Veículos  
_ CRLV atualizado;  
_ Seguro obrigatório;  
_ Seguro de Responsabilidade Civil (Seguro Complementar);  
_ Notas fiscais de chassis e carroçarias  
H. Licenciamento / Emplacamento  
I. Uso de Combustíveis  
O(s) veículo(s) deverá(ão) ser licenciado(s) e emplacado(s) no Município de Natividade 
da Serra.  
A PREFEITURA DE NATIVIDADE DA SERRA poderá futuramente exigir o uso de combustíveis menos 
poluentes ou de veículos que utilizem tecnologia mais limpa, conforme disponibilização de soluções 
adequadas ao Município de Natividade da Serra, considerando a fabricação de veículos por 
fornecedores nacionais, de modo a atender às exigências do CONAMA relativas à emissão de 
poluentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA 
Rua José Fernandes da Silva, 28 – Tel.: (12)3677-9700 – Fax: 3677-2100 – CEP12180000 

 

Página 22 

 

 

ANEXO III  
PLANILHA DE CUSTOS 

 

NATIVIDADE DA SERRA PREÇOS

SERVIÇO ONIBUS CONVENCIONAL agosto-22

ELEMENTO DE CUSTO PARTICIPAÇÃO

QUILÔMETRO VEÍCULO/ANO RELATIVA

CUSTOS VARIÁVEIS (1) 6,1452                        141.585,68                 55,86%

Combustível 3,7437                        86.254,08                   34,03%

Lubrif icantes 0,0364                        838,16                        0,33%

Rodagem 0,3743                        8.624,74                     3,40%

Peças e Acessórios (manutenção) 1,9908                        45.868,70                   18,10%

CUSTOS FIXOS 4,4164                        101.753,48                 40,14%

Depreciação 0,2165                        4.988,22                     1,97%

Veículos (2) 0,1866                        4.300,19                     1,70%

Instalações e Equipamentos 0,0299                        688,03                        0,27%

Remuneração 0,5301                        12.212,54                   4,82%

Veículos (2) 0,3210                        7.396,33                     2,92%

Instalações e Equipamentos 0,1194                        2.752,12                     1,09%

Almoxarifado 0,0896                        2.064,09                     0,81%

Pessoal (3) 3,0660                        70.641,19                   27,87%

Motorista 3,0660                        70.641,19                   27,87%

Cobrador -                              -                              0,00%

Fiscal -                              -                              0,00%

Manutenção -                              -                              0,00%

Administrativo -                              -                              0,00%

Despesas Administrativas 0,6038                        13.911,54                   5,49%

Seguro Obrigatório -                              -                              0,00%

Segurode responsabilidade civil 0,0569                        1.310,40                     0,52%

Vistoria Veicular 0,0347                        800,00                        0,32%

Uniformes 0,0145                        333,96                        0,13%

Outras Despesas + Monitoração 0,4977                        11.467,18                   4,52%

CUSTO SEM IMPOSTOS 10,5616                      243.339,16                 96,00%

Impostos sobre Receita 0,4401                        10.139,13                   4,00%

ISS 0,2200                        5.069,57                     2,00%

-                              -                              0,00%

 2% sobre faturamento (Lei 12715) 0,2200                        5.069,57                     2,00%

CUSTO TOTAL 11,0017                      253.478,30                 100,00%

13.440                        

1                                 

1                                 

Coeficiente de Utilização do Veículo (CUV)

10,00                          

10,00                          

23.040,00                   

Índice de Passageiros por Quilômetro (IPK)

0,58                            

0,58                            

18,86                          

Idade da Frota 15 14 a 15 ano(s)

Total (inclui reserva técnica)

Custo Médio por Passageiro (Custo Total por Quilômetro / IPK)

Percurso Médio Anual (Quilometros por Veículo Operacional) 

Passageiros Transportados

Passageiros Equivalentes

Passageiros Equivalentes por viagem

Passageiros Transportados por viagem

Demanda

VALE

Operacional

Passageiros Equivalentes

Frota Adotada (OSM 31/10/2012)

Natividade da Serra

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO POR PASSAGEIRO PAGANTE EQUIVALENTE

VALORES DE CUSTO

PLANILHA SINTÉTICA DE CUSTOS DO SERVIÇO MUNICIPAL
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A preços de agosto/22

DIESEL E LUBRIFICANTES UNIDADE ago-22

Óleo Diesel R$/litro 6,8067                  ANP - Consumidores - Média S. J. Campos Cruzeiro e Taubaté - Semana de 11 a 17/09/2022

Óleo de Motor R$/litro 20,4921                

Óleo de Caixa de mudança R$/litro 22,4408                

Óleo de Diferencial R$/litro 22,4408                

Fluido de freio R$/litro 28,0405                

Graxa R$/kg 29,3158                

Aditivo R$/litro 22,1548                

Óleo Hidráulico R$/litro 20,5826                ARLA R$/litro 4,6071                                        

RODAGEM Tipo 275/80R Média

Pneu R$/unidade 2.720,26               2.720,26                                                                   

Recapagem R$/unidade 609,00                  609,00                                                                      

Câmaras R$/unidade -                        -                                                                           

Protetores R$/unidade -                        -                                                                           

PESSOAL INDICADOR SALÁRIO BASE

Nº DE 

FUNCIONÁRIOS GASTO ANUAL (R$)

Motorista R$/Mês 3.375,41               1                              40.504,92                                                                 Média RMVP POS. 26/08/2022

Cobrador R$/Mês -                        -                           -                                                                           

Fiscal R$/Mês -                        -                           -                                                                           

Manutenção R$/Mês -                        -                           -                                                                           

Administrativo R$/Mês -                        -                           -                                                                           

OBS.:  Digitar salários sem encargos sociais

BENEFÍCIOS POR FUNCIONÁRIO

Vale-refeição R$/Mês 480,95                  Média RMVP POS. 26/08/2022

Cesta Básica/Vale alimentação R$/Mês 377,22                  

Plano de saúde R$/Mês 268,87                  

VEÍCULOS VEÍCULOS

Biarticulado R$/unidade CHASSIS CARROCARIAS TOTAL

Articulado R$/unidade -                        

Padron R$/unidade -                        

Urbano (OF 1721 MBB + Marcopolo Torino) R$/unidade 573.358,76           468.390,40              413.700,00                                                               882.090,40                                 

Rodoviário (O500 R MBB + Viaggio 900 - Macopolo) R$/unidade -                        586.810,52              645.200,00                                                               1.232.010,52                              

Ônibus Leve R$/unidade -                        

Micrônibus até 15 lugares - (SPRINTER MBB) R$/unidade -                        354.425,00              -                                                                           354.425,00                                 

Micrônibus até 21 lugares (LO 916 MBB + Senior Marcopolo) R$/unidade -                        325.406,83              280.200,00                                                               605.606,83                                 

OUTROS

Seguro Obrigatório R$/ano/veículo -                        SEG OBRIG. + LICENC. + CRONOTACÓGRAFO 465,69                                        

SEGURO OBRIGATÓRIO 2022 - ZERADO -                                             

LICENCIAMENTO 2022 144,86                                        

ITEM CRONOTACÓGRAFO 320,83                                        

UNID. MEDIDA PREÇO UNIT.

Camisa Un. 40,76                    

Calça Un. 42,73                    

Macacão Un. -                        

Calça(Manutenção) Un. 52,30                    

Camisa (Manutenção) Un. 39,74                    

Bota c/ biqueira (Manutenção) Par 62,02                    

Bota de borracha (Manutenção) Par 62,02                    

Luvas (manutenção) Par 8,95                      

Óculos Un. 10,12                    

PREÇO DE MERCADO
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COEFICIENTE DE CONSUMO DOS INSUMOS 

DIESEL E LUBRIFICANTES UNIDADE Indicador

Óleo Diesel litro/km 0,550000                        1,818182      

Óleo de Motor litro/km 0,000742                        

Óleo de Caixa de mudança litro/km 0,000418                        

Óleo de Diferencial litro/km 0,000261                        

Fluido de freio litro/km 0,000020                        

Graxa kg/km 0,000058                        

Aditivo litro/km 0,000125                        

Óleo Hidráulico litro/km 0,000044                        

Peças e Acessórios % veic/ano 8,0000%

VIDA ÚTIL RODAGEM

Pneu duração em km da vida útil 60.000,00                       Estimado por ser viário sem asfalto

Recapagem Qtde na vida útil 1,6800                            

Câmaras Qtde na vida útil -                                  

Protetores Qtde na vida útil -                                  

FATOR DE UTILIZAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA  ECONÔMICO FU % hora extra TOTAL

Nº DE 

FUNCIONÁR

IOS

Motorista Qtde./veículo 1,0000                            0,00% 1,0000               1                

Cobrador Qtde./veículo -                                  0,00% -                     -            

Fiscal Qtde./veículo -                                  0,00% -                     -            

Manutenção Qtde./veículo -                                  0,00% -                     -            

Administrativo Qtde./veículo -                                  0,00% -                     -            

FATOR DE UTILIZAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA OPERACIONAL FU

Nº DE 

FUNCIONÁRI

OS

Motorista Qtde./veículo 1,0000                            1                   

Cobrador Qtde./veículo -                                  -               

Fiscal Qtde./veículo -                                  -               

Manutenção Qtde./veículo -                                  -               

Administrativo Qtde./veículo -                                  -               

UNIFORME (Quantide por ano por funcionário)

ITEM

Motorista Cobrador Fiscal Manutenção

Camisa 4 0 0 0 4

Calça 4 0 0 0 4

Macacão 0 0 0 0 0

Calça(Manutenção) 0 0 0 0 0

Camisa (Manutenção) 0 0 0 0 0

Bota c/ biqueira (Manutenção) 0 0 0 0 0

Bota de borracha (Manutenção) 0 0 0 0 0

Luvas (manutenção) 0 0 0 0 0

Óculos 0 0 0 0 0

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ITEM BASE CÁLCULO VALOR

OUTRAS DESPESAS (1) % VEÍCULO C/ RODAG 2,0%

CUSTOS DE CAPITAL

ITEM INFORMAÇÃO BASE

MÉTODO DE DEPRECIAÇÃO SOMA DIGITOS

VIDA ÚTIL (ANOS) 15                                     

VALOR RESIDUAL 10,00% VEÍCULO

TAXA DE DEPREC. INST. E EQUIPAMENTOS 0,12% VEÍCULO COM RODAGEM

TAXA DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL (A.A.) 12,00% VEÍCULO SEM RODAGEM

TAXA DE REMUNER. INST. E EQUIPAMENTOS 4,00% VEICULO COM RODAGEM

TAXA DE REMUNERAÇÃO ALMOXARIFADO 3,00% VEICULO COM RODAGEM

DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS DO CAPITAL

ITEM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VIDA ÚTIL REMANESCENTE 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

COEF. ANUAL DEPRECIAÇÃO 11,25% 10,50% 9,75% 9,00% 8,25% 7,50% 6,75% 6,00% 5,25% 4,50% 3,75% 3,00% 2,25% 1,50% 0,75%

COEF. ANUAL REMUNERAÇÃO 12,00% 10,65% 9,39% 8,22% 7,14% 6,15% 5,25% 4,44% 3,72% 3,09% 2,55% 2,10% 1,74% 1,47% 1,29%

Idade por Tecnologia 2.013                                2.012                              2.011            2.010                 2.009         2.008         2.007         2.006          2.005         2.004         2.003         2.002              2.001         2.000          1.999          Acima 1999 Total Preço Investimento

Biarticulado -            -            -            

Articulado -            -            -            

Padron -            -            -            

Urbano 1                                       1                                     1                   1                        1                1                1                1                 1                1                1                1                     1                1                 1                 15              573.359     8.600.381  

Rodoviário -            -            

Ônibus Leve -            -            -            

Micrônibus até 15 lugares -            -            -            

Micrônibus até 21 lugares -            -            -            

Total 1                                       1                                     1                   1                        1                1                1                1                 1                1                1                1                     1                1                 1                 -            15              573.359     8.600.381  

IDADE MÉDIA 

COEFICIENTE ANUAL DE DEPRECIAÇÃO 0,1125                              0,1050                            0,0975          0,0900               0,0825       0,0750       0,0675       0,0600        0,0525       0,0450       0,0375       0,0300            0,0225       0,0150        0,0075        -            

DEPRECIAÇÃO POR VEÍCULO 64.503                              60.203                            55.902          51.602               47.302       43.002       38.702       34.402        30.101       25.801       21.501       17.201            12.901       8.600          4.300          -            

COEFICIENTE ANUAL DE REMUNERAÇÃO 0,1200                              0,1065                            0,0939          0,0822               0,0714       0,0615       0,0525       0,0444        0,0372       0,0309       0,0255       0,0210            0,0174       0,0147        0,0129        -            

REMUNERAÇÃO POR VEÍCULO 68.803                              61.063                            53.838          47.130               40.938       35.262       30.101       25.457        21.329       17.717       14.621       12.041            9.976         8.428          7.396          -            

CONSUMO ANUAL DE PEÇAS (UNIDADES)

TOTAL

(1) Calcular o total de outras despesas (Todas que não possuem itens especícos) dividir pela frota e em

seguida dividir pelo preço de um veículo novo.

COEFICIENTES DOS CUSTOS DO CAPITAL POR FAIXA ETÁRIA (ATÉ)
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OUTROS ITENS DE CUSTOS

Seguro de valores % da receita 1,50%

Transporte de Valores % da receita 0,00%

INSPEÇÃO VEICULAR ANUAL

Quantidade R$/ano/Veículo

ARTICULADO

BIARTICULADO

MICROONIBUS

ONIBUS LEVE

ORCA A PÉ

PADRON

RODOVIARIO

URBANO 1 800,00                              

Resege (valor médio) 800,00                              

TRIBUTOS E RESEGE

ITEM UNIDADE VALOR

ISS % DA RECEITA 2,00%

COFINS % DA RECEITA 0,00%

2% sobre faturamento % RECEITA (0% A 100%) 2,00%

(1) - Valor Médio = (valor total mensal / frota cadastrada na EMTU)  
 

 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUIÇÃO QUANTITATIVA DA FROTA

TECNOLOGIA OPERACIONAL RESERVA TÉCNICA TOTAL IDADE MÉDIA VIDA ÚTIL (ANOS) INVESTIMENTO

Biarticulado 0 8                            -                     

Articulado 0 0 8                            -                     

Padron 0 8                            -                     

Urbano 1 0 1 8                            573.359             

Rodoviário 0 8                            -                     

Ônibus Leve 0 0 8                            -                     

Micrônibus até 15 lugares 0 8                            -                     

Micrônibus até 21 lugares 0 0 8                            -                     

0 8                            

0 8                            

TOTAL 1                           -                           1                         573.359             

MÉDIA 8 573.359              
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REGIÕES METROPOLITANAS : RMSP, RMBS, RMCA, RMVPLN E RMS

DEM ONSTRATIVO DA COM POSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS (TOTAL) 41,01%

GRUPO A 16,80%

INSS 0,00% Janeiro de 2013 - Lei 12715/2012

ACIDENTES DE TRABALHO 3,00%

SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50%

INCRA 0,20%

SENAT 1,00%

SEST 1,50%

SEBRAE 0,60%

FGTS 8,00%

GRUPO B 13,87%

NÚMERO DE DIAS NO ANO 365

ABONO DE FÉRIAS 2,78%

AVISO PREVIO TRABALHADO 0,20%

Redução jornada diária (horas) 2

Duração Aviso Prévio (dias) 45 ALTERADO EM 09/08/2022 - MÉDIA ROTATIVIDADE TAB. ANTP (90 DIAS ===> 45 DIAS)

Jornada de Trabalho Mensal (horas) 200                                       Mês

Taxa de rotatividade mensal (%) 4,4% 1%

% demissões c/ aviso prévio trabalhado 10,00% Ano 12,68% 1% Mês

LICENÇA PATERNIDADE 0,05%

Número de dias de licença 5

% de empregados beneficiados por ano 3,60%

LICENÇA FUNERAL 0,02%

Número de dias de licença 2

% de empregados usuários por ano 3,00%

LICENÇA CASAMENTO 0,02%

Número de dias de licença 3

% de empregados beneficiados por ano 3,00%

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 8,33%

ADICIONAL NOTURNO 2,47%

Duração equivalente oper. noturna (horas/dia útil) 0,8

Número de dias úteis no mês 22

Duração equivalente oper. noturna (horas/sábado) 0,6

Número de sábados no mês 4

Duração equivalente oper. noturna (horas/domingo) 0,4

Número de domingos no mês 4

Jornada de trabalho mensal (horas) 200

Duração das horas noturnas (horas/hora) 0,875

Acréscimo sobre hora diurna (%) 20,00%

GRUPO C 8,01%

DEPÓSITO POR RESCISÀO 3,64%

Alíquota do FGTS 8,00%

Total de encargos grupo B 13,87%

Multa por rescisão sem justa causa (% s/ saldo FGTS) 40,00% < ==== ALTERADO DE 50% PARA 40% EM VIRTUDE DA LEI 13932 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,00%

Taxa de rotatividade mensal (%) 4,4%

% demissões c/ aviso prévio indenizado 90,00%

INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,37%

Taxa de rotatividade mensal (%) 4,4%

GRUPO D 2,33%

Encargos grupo A 16,80%

Encargos grupo B 13,87%  
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CUSTO DE PESSOAL

SALÁRIOS

horas Encargos

CATEGORIA Mensal extras Anual Sociais R$/ano Benefícios

Motorista 3.375,41 0,00 40.504,92 16.611,77 57.116,69 13.524,49

Cobrador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (1) 3.375,41 0,00 40.504,92 16.611,77 57.116,69 13.524,49

BENEFÍCIOS

DISCRIMINAÇÃO R$/veic/mês R$/ano

Vale refeição 480,95 5.771,35

Cesta Básica 377,22 4.526,65

Plano Saúde 268,87 3.226,49

TOTAL (2) 13.524,49

UNIFORMES

GASTO ANUAL

item Motorista Cobrador Fiscal Manutenção total

Camisa 163,04               -                       -                       -                       163,04                          

Calça 170,92               -                       -                       -                       170,92                          

Macacão -                     -                       -                       -                       -                                

Calça(Manutenção) -                     -                       -                       -                       -                                

Camisa (Manutenção) -                     -                       -                       -                       -                                

Bota c/ biqueira (Manutenção) -                     -                       -                       -                       -                                

Bota de borracha (Manutenção) -                     -                       -                       -                       -                                

Luvas (manutenção) -                     -                       -                       -                       -                                

Guarda-pó -                     -                       -                       -                       -                                

total 333,96               -                       -                       -                       333,96                          

TOTAL 3 - GASTO ANUAL 333,96               -                       -                       -                       333,96                          

GASTO ANUAL COM PESSOAL OPERACIONAL TOTAL (1+2+ 3) 70.641,19

GASTO ANUAL COM UNIFORMES TOTAL (1+2+ 3) 333,96                           
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QUADRO ANUAL DE PASSAGEIROS DAS LINHAS

Demanda referente ao período de julho

PASSAGEIROS QUANTIDADE

Transportados Pagantes 13.440                     

Equivalentes Pagantes 13.440                     

Custo Médio (R$/Passageiro equivalente) 6,50                         

OFERTA MENSAL ANUAL

VIAGENS 56                            672                      

QUILOMETRAGEM 1.920                       23.040                 

EXTENSÃO MÉDIA DAS VIAGENS 34,29                       34,29

PMA 23.040,00                

CUV Transportado

CUV Equivalente

IPK Transportado 0,58                         

IPK Equivalente 0,58                         

Deslocamento Atendimento Viagens/mês
Extensão 

(km)
PMM Frota

pax 

viag/sentido
Mês Ano

Vargem Grande/Centro
Segundas e 

Sextas
16 40                         640 10             320           3.840 

Vargem Grande/Bairro Alto
Segundas e 

Quintas
8 20                         160 10             160           1.920 

Bairro Alto/Centro Terças e Quintas 16 40                         640 10             320           3.840 

Bairro Alto/Pouso Alto Terças e Quartas 8 20                         160 10             160           1.920 

Pouso Alto/Centro Quartas 8 40                         320 10             160           1.920 

Total 56                     1.920 1         1.120        13.440 

DADOS OPERACIONAIS (OSM'S)

Projeção de Demanda

 
 

 
 
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA

LEVANTAMENTO DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS

INTERVALO DE TEMPO: SEMANAL

COMBUSTÍVEL: TODOS

TIPO RELATÓRIO: MUNICÍPIOS

DATA INICIAL DATA FINAL ESTADO MUNICÍPIO PRODUTO
NÚMERO DE POSTOS 

PESQUISADOS
UNIDADE DE MEDIDA

PREÇO MÉDIO 

REVENDA

DESVIO PADRÃO 

REVENDA

PREÇO MÍNIMO 

REVENDA

PREÇO MÁXIMO 

REVENDA

COEF DE VARIAÇÃO 

REVENDA

11/09/2022 17/09/2022 SAO PAULO CRUZEIRO OLEO DIESEL S10 6 R$/l 6,99 0,148 6,69 7,09 0,021

11/09/2022 17/09/2022 SAO PAULO TAUBATE OLEO DIESEL S10 8 R$/l 6,83 0,271 6,49 7,21 0,040
11/09/2022 17/09/2022 SAO PAULOSAO JOSE DOS CAMPOSOLEO DIESEL S10 9 R$/l 6,60 0,136 6,39 6,79 0,021

Preço Médio 6,81  
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RESUMO DE OPERAÇÃO POR ONIBUS CONVENCIONAL

CTRL k 17.203,19    
CONSIDERADO NOS CÁLCULOS: 10 PASSAGEIROS POR SENTIDO

FAIXA ETÁRIA 

VEÍCULO

CUSTO/VEÍCULO

R$/ANO CUSTO MENSAL

CUSTO POR 

PASSAGEIRO 

R$

COBRAR DO 

USUÁRIO (*)

SUBSÍDIO MENSAL 

R$
SUBSÍDIO ANUAL 

R$

SALDO DO 

ORÇAMENTO

R$

0 a 1 380.154,75                         31.679,56                   28,29R$             3,50R$                  27.759,56                  333.114,72           (126.676,44)           

1 a 2 367.612,52                         30.634,38                   27,35R$             3,50R$                  26.714,38                  320.572,56           (114.134,28)           

2 a 3 355.607,83                         29.633,99                   26,46R$             3,50R$                  25.713,99                  308.567,88           (102.129,60)           

3 a 4 344.140,65                         28.678,39                   25,61R$             3,50R$                  24.758,39                  297.100,68           (90.662,40)             

4 a 5 333.211,00                         27.767,58                   24,79R$             3,50R$                  23.847,58                  286.170,96           (79.732,68)             

5 a 6 322.818,87                         26.901,57                   24,02R$             3,50R$                  22.981,57                  275.778,84           (69.340,56)             

6 a 7 312.964,27                         26.080,36                   23,29R$             3,50R$                  22.160,36                  265.924,32           (59.486,04)             

7 a 8 303.647,19                         25.303,93                   22,59R$             3,50R$                  21.383,93                  256.607,16           (50.168,88)             

8 a 9 294867,6316 24572,30263 21,94                  3,50                      20.652,30R$             247.827,60R$      (41.389,32)             

9 a10 286.625,60                         23.885,47                   21,33R$             3,50R$                  19.965,47                  239.585,64           (33.147,36)             

10 a 11 278.921,09                         23.243,42                   20,75R$             3,50R$                  19.323,42                  231.881,04           (25.442,76)             

11 a 12 271.754,11                         22.646,18                   20,22R$             3,50R$                  18.726,18                  224.714,16           (18.275,88)             

12 a 13 265.124,65                         22.093,72                   19,73R$             3,50R$                  18.173,72                  218.084,64           (11.646,36)             

13 a 14 259.032,71                         21.586,06                   19,27R$             3,50R$                  17.666,06                  211.992,72           (5.554,44)               

14 a 15 253.478,30                         21.123,19                   18,86R$             3,50R$                  17.203,19                  206.438,28           -                         

308.664,08                         

(*) - COBRANÇA DO USUÁRIO Definida 3,50              

desconto s/preço do veículo 0 km ==>Preço de mercado 35%

orçamento mensal
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ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
(Timbre da Empresa) 

 
Modelo de Proposta de Preço 

 
Razão Social da Licitante: _____________________________________________________________  
Endereço: _________________________________________________________________________  
CNPJ N° __________________________________________________________________________ 
Inscrição Estadual N° ________________________________________________________________  
Telefone/Fax:_______________________________________________________________________ 
e-mail:____________________________________________________________________________ 
 
Oferta o valor de R$ (______________________________________________________), 
para pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão do serviço de 
Transporte Coletivo de Passageiros no município de Natividade da Serra – SP, cujas 
características e especificações estão definidas no presente Edital e seus anexos. 
* Seguem em anexos as planilhas de custos e resumo da operação (Anexo III), declarando ciência 
que o valor do subsídio e valor da tarifa estão baseados na planilha de custos do Transporte Coletivo, 
indicados na tabela intitulada resumo de operação, na faixa etária do veículo: 14 a 15 anos, que 
prevê subsídio mensal para todas as linhas descritas no termo de referência de R$ 17.203,19 
(dezessete mil, duzentos e três reais e dezenove centavos), subsídio anual de R$ 206.438,28 
(Duzentos e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos), com o preço da 
passagem no valor de R$ 3,50 (Três reais e cinquenta centavos), com estimativa de 10 passageiros 
diários.. 
 
Natividade da Serra, ____ de ______________ de 2022.  
Representante Legal do Licitante 
Carimbo da Empresa 
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ANEXO V – MINUTA CONTRATUAL 
 

Concorrência n.º XXX/20XX 
Edital n.º XXX/20XX 

Processo Administrativo Municipal n.º XXX/20XX 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE DA SERRA/SP 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASSAGEIROS 
NO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE DA SERRA ESTADO DE SÃO PAULO 

 
Aos XX (XXXXXX) dias do mês XXXXX de 2022, na PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA 
SERRA/SP município de Natividade da Serra, São Paulo, doravante denominado CONTRATANTE, 
inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede à Rua 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e a empresa XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o 
nº XXXXXXXXXXXX, estabelecida na rua XXXXXX n° XX, XXXXXXXX doravante denominada 
CONCESSIONÁRIA, neste ato representada pelo Senhor XXXXXXXXXXX, na qualidade de Diretor 
Presidente, na forma de seu ato constitutivo, portador do CPF nº XXXXXXXXX e da Carteira de 
Identidade nº XXXXXXX, emitida pelo XXXXX, vencedora da licitação sob a modalidade de 
CONCORRÊNCIA Nº XXXXXX, realizada de acordo com o Processo Administrativo nº XXXXXX , cujo 
resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em XXXXXX, assinam, perante as 
testemunhas abaixo nomeadas, o presente CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS, mediante as seguintes 
cláusulas e condições:  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
A prestação dos serviços objeto do presente contrato reger-se-á pelas normas de caráter geral da Lei 
Federal n.º 8.666, de 21.06.93, com suas alterações posteriores, pela Lei Federal nº 8.987, de 
13.02.95 e, ainda, pelas diretrizes técnicas de procedimentos que vierem a ser baixadas pelo 
Município de Natividade da Serra, pelo estabelecido no Edital, anexos e atendidas as cláusulas 
abaixo enunciadas.  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  
Constitui objeto da presente a concessão de serviço de Transporte Coletivo de Passageiros no 
município de Natividade da Serra – SP, cujas características e especificações estão definidas no 
presente Edital e seus anexos. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA AVALIAÇÃO DO SERVIÇO  
Visando a garantir o bom nível de atendimento e qualidade do serviço, a PREFEITURA DE 
NATIVIDADE DA SERRA, através de normas específicas, acompanhará o seu desempenho 
operacional, verificando, entre outros, os seguintes itens:  
I- índice de cumprimento de viagens e horários;  
II- índice de quebra de veículos;  
III- manutenção das instalações de garagem e dos veículos;  
IV- reclamações de usuários;  
V- idade da frota;  
VI- incidência de sanções qualitativa e quantitativamente avaliadas;  
VII- níveis de consumo de combustível; 
VIII – número de usuários segmentados entre pagantes e os beneficiários com gratuidade.  
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DA TARIFA.  
O serviço ora concedido será remunerado através de subsídio mensal, para todas as linhas descritas 
no termo de referência, no valor mensal de R$ 17.203,19 (dezessete mil, duzentos e três reais e 
dezenove centavos), subsídio anual de R$ 206.438,28 (Duzentos e seis mil, quatrocentos e trinta e 
oito reais e vinte e oito centavos), com o preço da passagem no valor de R$ 3,50 (Três reais e 
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cinquenta centavos), já aplicado o critério de arredondamento matemático, que poderão ter suas 
características e especificações alteradas, em função de alteração, fusão, extinção e criação de linhas, 
podendo ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos 
provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.  
CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO E DO REAJUSTE DA TARIFA E SUBSÍDIO 
A tarifa do serviço e subsídio, objeto da concessão do presente Edital, será revista por ocasião do 
reajuste geral de tarifas do sistema municipal, ou a qualquer tempo, nos termos do Parágrafo 5º, do 
art. 65, da Lei Federal n.º 8.666/93, por ato expresso do Poder Executivo.  
Fica fixada, a partir do ano de início da operação a data de 01 de janeiro de cada ano para a vigência 
de reajuste tarifário do sistema de transporte municipal de passageiros, caso haja necessidade e 
assim decida o Poder Concedente Municipal.  
O percentual de reajuste tarifário será correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA no período imediatamente anterior de doze meses, de 1° de dezembro a 
30 de novembro.  
Para analise de reajuste do subsídio, será obrigatória a apresentação de planilha de custos dos 
serviços pela Concessionaria.  
O valor apresentado pela Planilha de custos e o índice IPCA será submetido a análise do Prefeito 
Municipal que poderá modular o valor com base no principio da modicidade da tarifa.  
CLÁUSULA SEXTA – DOS BENS REVERSÍVEIS  
É considerado bem reversível ao patrimônio público, sob a jurisdição da PREFEITURA DE 
NATIVIDADE DA SERRA, as edificações e os sistemas operacionais eventualmente implantados.  
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA  
Pelo presente instrumento, a CONCESSIONÁRIA obriga-se precipuamente:  
I - prestar serviço adequado na forma prevista em lei e nas normas técnicas aplicáveis, observando 
nesta prestação as condições de regularidade, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das 
tarifas;  
II - manter em dia o itinerário e o registro dos bens utilizados na prestação do serviço;  
III - prestar contas da gestão do serviço á PREFEITURA DE NATIVIDADE DA SERRA, nos termos das 
normas regulamentares, e aos usuários nos termos definidos no presente Contrato;  
IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da Concessão;  
V - permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos 
equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis;  
VI - submeter os veículos à vistoria periódica conforme a legislação em vigor;  
VII - manter, durante o prazo de vigência do presente contrato, qualificação compatível com o 
exercício da prestação do serviço e pessoal adequado e capacitado em todos os níveis do trabalho;  
VIII - observar as normas relativas às características dos veículos;  
IX - efetuar a substituição dos veículos quando atingirem o tempo limite de vida útil, conforme 
determinado pela PREFEITURA DE NATIVIDADE DA SERRA;  
X - não vender os veículos cadastrados, sem a prévia anuência da PREFEITURA DE NATIVIDADE DA 
SERRA;  
XI - comunicar à PREFEITURA DE NATIVIDADE DA SERRA a ocorrência de perda, acidente, roubo ou 
furto do veículo cadastrado;  
XII - providenciar a apresentação de novo veículo nos casos do item anterior, no prazo máximo de 90 
(noventa) dias contados da ocorrência do fato;  
XIII - cobrar o preço da passagem de acordo com o valor fixado ou o posteriormente determinado 
pelo Poder Concedente;  
XIV - manter apólice de seguro, de responsabilidade civil referentes a danos materiais e pessoais, de 
terceiros e de acidentes pessoais dos passageiros, para cada um dos veículos afetados ao serviço;  
XV - recolher, no prazo estabelecido, os valores pertinentes ao preço de fiscalização e de vistoria, e 
de outros que venham a ser estabelecidos;  
XVI – assegurar a gratuidade na utilização do serviço de transporte coletivo, na forma dos artigos 
230, § 2º da Constituição Federal e demais legislações em vigor, inclusive municipais;  
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XVII - assegurar a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, nos termos dos artigos 
227, § 2º e 244 da Constituição Federal e das demais legislações em vigor, inclusive municipais;  
XVIII - manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;  
XIX - responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável;  
XX - manter no local do serviço preposto para prover o que disser respeito à regular execução dos 
serviços.  
XXI – iniciar a execução do serviço em prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do 
contrato, salvo a comprovação de força maior ou caso fortuito, quando o mesmo poderá ser 
prorrogado, por ato do Superintendente da PREFEITURA DE NATIVIDADE DA SERRA.  
XXII – cumprir todas as determinações do Edital, projeto básico e seus respectivos anexos.  
XXIII - sujeita-se a plena e irrestrita fiscalização do serviço por parte dos agentes de transito da 
PREFEITURA DE NATIVIDADE DA SERRA;  
XXIV - Manter apólice de seguro total, de responsabilidade civil referente a danos materiais e 
pessoais, de terceiros e de acidentes pessoais dos passageiros para cada um dos veículos afetados ao 
serviço.  
Parágrafo Primeiro – É vedada qualquer alteração societária da empresa CONCESSIONÁRIA, que 
afete, direta ou indiretamente, a prestação do serviço, sem prévia anuência da PREFEITURA DE 
NATIVIDADE DA SERRA, condicionada esta ao preenchimento de todas as condições do Edital de 
Licitação, sobretudo quando da transferência do controle societário.  
Parágrafo Segundo – As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela CONCESSIONÁRIA serão 
regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo 
qualquer relação entre os terceiros contratados e o outorgante.  
Parágrafo Terceiro – A CONCESSIONÁRIA deverá, como condição para o início da execução do 
contrato, apresentar documentação, por instrumento público, que comprove ter propriedade ou posse 
legítima de imóvel ou documentação, devidamente registrada, se particular, em cartório de títulos e 
documentos, que comprove possuir contrato, vigente, de aluguel ou de arrendamento de área para 
guarda, manutenção da frota e administração dos serviços a serem prestados.  
CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE  
Pelo presente instrumento, o Poder Concedente obriga-se a:  
I – regulamentar o serviço concedido e fiscalizar, permanentemente, a sua prestação;  
II - aplicar as penalidades regulamentares e as previstas no presente contrato;  
III - intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;  
IV - extinguir a Concessão nos casos previstos neste contrato e na legislação vigente; 
V - homologar reajustes e proceder a revisão das tarifas na forma da Lei , das normas pertinentes e 
do contrato;  
VI - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas do contrato de 
concessão;  
VII - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos 
usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas;  
VIII - estimular o aumento da qualidade, da produtividade, da preservação do meio ambiente e a 
conservação dos bens e equipamentos utilizados no serviço;  
IX - assegurar o princípio da opção do usuário mediante o estímulo à livre concorrência e à variedade 
de combinações de preços, qualidade e quantidade de serviços.  
X - garantir a plena execução da concessão;  
XI - ter acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos operacionais, técnicos, 
econômicos e financeiros da empresa Concessionária;  
XII - fiscalizar o treinamento e a reciclagem dos entes envolvidos na operação, objetivando a 
segurança dos usuários, bem como a melhor prestação do serviço;  
XIII - receber da Concessionária, sempre que solicitada, a comprovação de quitação dos encargos 
previdenciários da mão-de-obra alocada à execução dos serviços concedidos.  
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PARAGRAFO ÚNICO: Fica conferido a PREFEITURA DE NATIVIDADE DA SERRA os poderes de 
fiscalização, regularização e organização do Transporte Coletivo de Natividade da Serra/SP.  
CLÁUSULA NONA – DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO  
Extingue-se a Concessão por:  
I - advento do termo contratual;  
II - encampação;  
III - caducidade;  
IV - rescisão;  
V - anulação;  
VI - falência, incorporação, fusão ou cisão com versão total do patrimônio da empresa Concessionária 
ou qualquer outra causa de extinção;  
VII - no caso de subcontratação, ou transferência da prestação dos serviços licitados, a qualquer 
título.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Incorre em pena de caducidade a CONCESSIONÁRIA que descumprir 
cláusulas do presente Contrato, disposições legais ou regulamentares concernentes à prestação do 
serviço, em especial:  
I - paralisar o serviço por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, ou concorrer para tanto, ressalvadas 
as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;  
II - executar menos da metade do número das frequências mínimas durante o período de 30 (trinta) 
dias consecutivos ou alternados, salvo por motivo de força maior, devidamente comprovado;  
III - não cumprir, nos devidos prazos, as penalidades impostas por infrações;  
IV - não atender intimação para regularizar a prestação do serviço;  
V - apresentar elevado índice de acidentes, aos quais a CONCESSIONÁRIA ou seus prepostos hajam 
dado causa;  
VI - prestar serviço de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, 
indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;  
VII - reduzir a frota ou a frequência abaixo do mínimo necessário à prestação regular do serviço;  
VIII - perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação 
do serviço concedido;  
IX - nos casos previstos como de “cassação” constantes do edital ou de Regulamento da PREFEITURA 
DE NATIVIDADE DA SERRA e demais normas pertinentes.  
PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de caducidade deverá ser precedida da verificação da 
inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado à mesma o direito de 
ampla defesa.  
Parágrafo Terceiro – Não será extinta a Concessão, antes de comunicados à CONCESSIONÁRIA os 
descumprimentos referidos no parágrafo primeiro desta cláusula, dando-se-lhe um prazo de 15 
(quinze) dias para corrigir as falhas e transgressões que lhe forem imputadas, findo o qual, não tendo 
sido sanadas completamente as irregularidades, poderá, à critério do Poder Concedente, ser efetuada 
nova, idêntica e única comunicação, concedendo o mesmo prazo para o enquadramento da 
CONCESSIONÁRIA nos termos deste contrato de concessão.  
PARÁGRAFO QUARTO – Comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por ato do 
Prefeito Municipal;  
PARÁGRAFO QUINTO – Declarada a caducidade não resultará para o PREFEITURA DE NATIVIDADE 
DA SERRA qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou 
compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONÁRIA.  
PARÁGRAFO SEXTO – A declaração da caducidade impedirá a CONCESSIONÁRIA de, durante o prazo 
de 6 (seis) a 24 (vinte e quatro) meses, a ser fixado em cada caso, habilitar-se a nova concessão.  
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL  
A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença 
de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive 
decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais 
oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a 
comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da 
CONTRATADA.  
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA será obrigada a apresentar, sempre que exigido pela 
PREFEITURA DE NATIVIDADE DA SERRA, prova de que:  
a) está pagando os salários até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento;  
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados; e  
c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos.  
PARÁGRAFO TERCEIRO - A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato não 
exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES APLICÁVEIS  
Ao contratado total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 
87 da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo observado na fixação das multas o disposto nas normas 
disciplinares na forma da legislação vigente.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A aplicação da sanção estabelecida no caput desta cláusula é de 
competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 
decurso do prazo consignado.  
Parágrafo Segundo - A inexecução dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, mora na 
execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo 
da responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla 
defesa, as seguintes penalidades:  
a) advertência;  
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade 
da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento), conforme legislação 
em vigor;  
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública 
do Município de Natividade da Serra, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do Estado de São 
Paulo.  
PARÁGRAFO TERCEIRO – A imposição das penalidades é de competência exclusiva do 
CONTRATANTE.  
PARÁGRAFO QUARTO - A sanção prevista na alínea b desta Cláusula poderá ser aplicada 
cumulativamente à outra.  
PARÁGRAFO QUINTO – A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do 
Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.  
PARÁGRAFO SEXTO - A multa administrativa prevista na alínea “b” não tem caráter compensatório, 
não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.  
PARÁGRAFO SÉTIMO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a 
CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a 
incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, sem prejuízo da possibilidade de 
rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.  
PARÁGRAFO OITAVO - A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do 
Exmo. Prefeito Municipal, devendo o órgão superior da entidade ou órgão CONTRATANTE, prolator 
da decisão inicial, remeter-lhe o respectivo processo no prazo de 10 dias, para a obtenção de sua 
ratificação.  
PARÁGRAFO NONO - O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo 
com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.  
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PARÁGRAFO DÉCIMO - Será remetida ao Setor de Licitações do Município, cópia do ato que aplicar 
qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja 
averbada a penalização no Registro Cadastral.  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS  
Dos atos da Administração caberá recurso contra a aplicação das penalidades previstas nos incisos I, 
II, III e IV da cláusula décima segunda, dirigido ao Prefeito Municipal, nos prazos e condições 
estabelecidas na legislação pertinente.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo dos recursos previstos nesta cláusula será de 10 (dez) dias, a 
contar da intimação da Concessionária.  
PARÁGRAFO SEGUNDO – Caberá representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, da intimação da 
decisão relacionada com o objeto deste contrato, de que não caiba recurso hierárquico.  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PRAZO E VALOR DA CONCESSÃO  
A presente Concessão é outorgada pelo prazo de 5 (cinco) anos, prorrogáveis no máximo por igual 
período, desde que a Administração assim deseje e comprovada a prestação adequada do serviço e 
todos os veículos da frota tenham idade máxima de até 15 (quinze) anos, contados a partir da data 
de emissão da Nota Fiscal pelo fabricante do chassi.  
O valor total estimado da concessão é de R$ 1.032.191,40 (Um milhão, trinta e dois mil, cento e 
noventa e um reais e quatorze centavos).  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA INTERVENÇÃO  
A PREFEITURA DE NATIVIDADE DA SERRA assumirá a direção dos serviços de transporte, 
resguardando à Concessionária o direito à remuneração dos seus custos, em caso de intervenção, 
quando se tenha verificado ocorrência de situação que possa ocasionar colapso no atendimento ao 
público ou tenha a Concessionária incorrido em faltas sujeitas à rescisão da concessão.  
PARÁGRAFO ÚNICO – A intervenção far-se-á de acordo com o estabelecido no parágrafo único do 
art. 32 c/c § 2º do art. 33 da Lei federal nº 8.987/95, sendo certo que o decreto a ser editado pelo 
Poder Concedente conterá a designação do interventor e o prazo de sua duração, que não excederá a 
180 (cento e oitenta) dias.  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO  
A Prefeitura Municipal publicará o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
no prazo legal.  
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CONTROLE  
O Município de Natividade da Serra/SP, no prazo legal, providenciará o encaminhamento de cópia do 
presente instrumento ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.  
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO  
Fica eleito o foro da Comarca de Paraibuna - SP para a solução judicial das demandas relativas ao 
presente contrato de adesão, não resolvidas amigavelmente, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.  
E por estarem definidas as regras básicas da CONCESSÃO ora outorgada, às quais adere a 
CONCESSIONÁRIA, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas abaixo nomeadas.  
Natividade da Serra XXXXXXX de 2022.  
 
_____________________________ ____________________________  
Pelo PODER CONCEDENTE             Pela CONCESSIONÁRIA  
 
TESTEMUNHAS:  
_________________________________ ______________________________ 
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ANEXO VI - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
(Timbre da Empresa) 

 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA  
Prezados Senhores:  
Pela presente , fica credenciado o Sr.(a) ________________________________________, portador 
(a) da carteira de identidade n° __________________, expedida em _____/_____/______, pelo 
_______________________, para representar a empresa 
______________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ______________________ 
na Concorrência n° xx/2022, a ser realizada em _____/_____/2022 nesse Departamento, podendo 
para tanto praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações, 
interpor recursos e manifestar-se quando à sua desistência.  
 
Atenciosamente, 
 
 
Natividade da Serra, ____ de ______________ de 2022.  
Representante Legal do Licitante (Reconhecer Firma) 
Carimbo da Empresa 
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ANEXO VII 

 
(Timbre da Empresa) 

 
DECLARAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DO NÃO EMPREGO DE 

MÃO DE OBRA DE MENOR 
 

___________________________________________________________________, inscrita no CNPJ  
(nome empresarial da licitante)  
N.º : _________________________com sede na _________________________________________  
(n.º de inscrição)  
______________________________________________________________ por intermédio de seu  
(endereço completo)  
representante legal, o(a) Sr.(a) ____________________________________ infra-assinado, 
portador(a) da Carteira de Identidade n.º ________________________________ e portador(a) do 
CPF/MF n.º _____________________________, para os fins de habilitação na CONCORRÊNCIA Nº 
_______/2022, DECLARA expressamente que:  
a) Em atendimento ao edital da CONCORRÊNCIA Nº ________/2022, DECLARA, sob as penas 
cabíveis que até a presente data não há superveniência de fatos impeditivos da habilitação por 
ocasião da participação na referida Concorrência Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores.  
b) Que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização 
de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-
de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos. (conforme Lei n° 9.854/99).  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz (    ).  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
 
 
Natividade da Serra, ____ de ______________ de 2022.  
Representante Legal do Licitante  
Carimbo da Empresa 
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ANEXO VIII 
 

(Timbre da Empresa) 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 
 
___________________________________________________________________, inscrita no CNPJ 
nº _____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 
___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:  
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;  
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006.  
OBS. 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.  
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
 
________________________________, __ de _______ de 2022.  
 
 
_____________________________________________________________  
Nome  
Cargo  
RG  
Telefone, fax e e-mail para contato:____________________________  
 
 
 
__________________________________________  
Nome e assinatura do Contador da ME ou EPP  
CRC n.___________ 
 
 
 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao Presidente dentro do envelope de habilitação exigidos 
nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar do regime diferenciado e favorecido 
previsto Lei Complementar nº 123/2006 anexando também a Certidão da Junta Comercial 
comprobatório de seu enquadramento como ME ou EPP, conforme artigo 8º da DNRC nº 103 de 
30/04/2009, com data de emissão não superior a 90 dias consecutivos. 
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ANEXO IX 
 
 

TERMO DE VISTORIA 
 
  
 
 
............................................, servidor público municipal, certifica que a empresa 
___________________________________________________________________, inscrita no CNPJ 
nº _____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 
___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_______________ e do CPF nº _______________________, na presente data, visitou a área de 
atuação do sistema proposto, bem como conhece as condições de execução e peculiaridades 
inerentes à natureza dos serviços licitados, nos termos do Edital e Anexos da CONCORRÊNCIA n° 
002/2022.  
 
 
________________________________, __ de _______ de 2022.  
 
 
 
_____________________________________________________________  
............................ 
Prefeitura Municipal de Natividade da Serra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao Presidente dentro do envelope de habilitação exigidos 
nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar do regime diferenciado e favorecido 
previsto Lei Complementar nº 123/2006 anexando também a Certidão da Junta Comercial 
comprobatório de seu enquadramento como ME ou EPP, conforme artigo 8º da DNRC nº 103 de 
30/04/2009, com data de emissão não superior a 90 dias consecutivos. 
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ANEXO X 
 

(Timbre da Empresa) 
 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL 
 

____________________________________________________________________, inscrita no CNPJ  
(nome empresarial da licitante)  
N.º : _________________________com sede na __________________________________________  
(n.º de inscrição)  
________________________________________________________________ por intermédio de seu  
(endereço completo)  
representante legal, o(a) Sr.(a) ____________________________________ infra-assinado, 
portador(a) da Carteira de Identidade n.º ________________________________ e portador(a) do 
CPF/MF n.º _____________________________, para os fins de habilitação na CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº _______/2022, DECLARA expressamente que:  
- Caso seja vencedor do certame, tem condições de manter estrutura administrativa, contábil, fiscal e 
operacional específica;  
- Tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações, 
objeto desta licitação;  
- Tem pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos na concessão e de 
ter levado tais riscos em consideração na formulação de suas propostas;  
- Possui disponibilidade de instalações em área adequada à atividade, de acordo com a legislação 
aplicável em matéria urbanística e ambiental;  
 
 
Natividade da Serra, ____ de ______________ de 2022.  
Representante Legal do Licitante  
Carimbo da Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


