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CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA 001/2018 (Concessão do 
Transporte Público) 

 

OBJETO: a Contratação de empresa para a Operação dos Serviços 
Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros – Urbano e Rural, do 
Município de Paraíba do Sul, sob regime de concessão. 

 
 
DATA E HORA DA ABERTURA: 06 de novembro de 
2018 às 08:30 horas 
 
 
LOCAL: Secretaria Municipal de Compras e Licitações. sita à 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Paraíba do Sul - RJ. 
 
 
EDITAL: endereço supra 
 
 
 
INFORMAÇÕES: Secretaria Municipal de Compras e Licitação 
(SEMCOL) ou (24) 2263-4469 entre 8h30min as 18h00min. O edital 
estará disponível até 30 dias antes da abertura dos envelopes de 
habilitação, conforme lei 8.666/93. 

 
 
 
 
 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal 

  

http://www.pelotas.com.br/
mailto:ugp@pelotas.com.br
mailto:ugp@pelotas.com.br
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1. DO AVISO DE LICITAÇÃO: 
 

2. DO PREÂMBULO: 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a Lei Orgânica do Município de Paraíba do Sul, as Leis Federais nº 
8.666/1993 e 8.987/1995 e suas alterações, e demais normas que regem a matéria, 
regulando-se pelo disposto no presente EDITAL e seus anexos, torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que às 08:30 horas, do dia 06 do mês de novembro do 
ano de 2018, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Compras e Licitações. sito à Rua 
Visconde da Paraíba, nº 11, Paraíba do Sul - RJ, se reunirá a “Comissão Permanente de 
Licitações designada pela Portaria nº. 148/2018, com a finalidade de receber as propostas e 
iniciar a abertura dos envelopes referente à licitação (Concessão do Transporte Público – 
Urbano, cuja modalidade é Concorrência, do tipo menor preço da tarifa, que tem como objeto: 
a Contratação de empresa para Operação dos Serviços Públicos de Transporte Coletivo de 
Passageiros – Urbano e Rural e Rural, do Município de Paraíba do Sul/RJ, sob o regime de 
Concessão, nas modalidades convencional e diferenciado, por veículos de transporte coletivo 
de passageiros, incluindo as linhas atuais e as futuramente criadas ou modificadas no território 
do Município conforme descrito no presente edital e seus anexos. 

 

A licitação será processada com inversão da ordem das fases de habilitação e 
julgamento. 
 

Será adotado, para fins de julgamento, o critério de menor valor da tarifa do serviço público a 
ser prestado, conforme inciso I do art. 15, da Lei Federal nº 8.987/95. 

 

O julgamento será realizado em duas fases: das PROPOSTAS FINANCEIRAS e dos 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Após o julgamento das PROPOSTAS FINANCEIRAS, a 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO analisará os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

Os documentos referentes à PROPOSTA FINANCEIRA e a DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO serão recebidos na Secretaria Municipal de Compras e Licitações (SEMCOL), 
após o credenciamento, conforme item 11 deste EDITAL. O início dos trabalhos de abertura 
dos envelopes se dará no mesmo dia e local, nos termos do item 17 deste EDITAL. 

Por força do art. 39, c/c artigo 23, inciso I, alínea c, da Lei Federal n.º 8.666/93, a presente 
licitação não foi precedida de audiência pública. 

 

Obtenção de Informações sobre este EDITAL: Quaisquer esclarecimentos ou informações a 
respeito do presente edital e seus anexos, deverão ser solicitados por escrito ao Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, por email, no endereço eletrônico: 
compras@paraibadosul.rj.gov.br ou mediante protocolo a ser realizado no endereço abaixo 
descrito, conforme orientações constantes no item 10.3 do Edital, durante o horário de 
expediente da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, ou seja, das 08h30min às 18h00min, 
de segunda às sextas-feiras: 
Todos os prazos mencionados neste edital serão contados usando-se os dias e horários de 
expediente na Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, de segunda-feira à sexta-feira das 
08h30min às 18h00min. 

3 - DEFINIÇÕES 

mailto:compras@paraibadosul.rj.gov.br
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- São adotadas as siglas, expressões e termos que terão o significado que a seguir lhes é 
apontado, sem prejuízo de outras inseridas neste EDITAL, em seus Anexos ou, ainda, na 
legislação aplicável: 

 

I. ADJUDICATÁRIA: a empresa à qual será adjudicado o objeto da concessão; 
 

II. COMISSÃO: a Comissão Permanente de Licitação designada para o julgamento desta 
Concorrência; 

 

III. CONCESSIONÁRIA: a empresa com quem se celebrará o contrato de concessão; 
 

IV. CONTRATADA: a empresa que firmará o contrato de concessão; 
 

V. CONTRATANTE: o Município de Paraíba do Sul/RJ; 
 

VI. CONTRATO: o contrato de concessão a ser celebrado com a Licitante vencedora da 
Concorrência; 
 
VII. DOCUMENTAÇÃO: o conjunto de documentos a serem apresentados pela Licitante, 
destinados a verificar a sua habilitação jurídica, técnica, qualificação econômico-financeira e 
regularidade fiscal para participar desta Licitação e, os documentos que compreendem a 
proposta financeira; 

 

VIII. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: o conjunto de documentos a serem 
apresentados pela Licitante, destinados a verificar a sua habilitação jurídica, técnica, 
qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal para participar desta Licitação 

 

IX. LICITANTE: a empresa que participe desta Licitação; 
 

X. LINHA: serviço regular de transporte prestado segundo regras operacionais, equipamentos, 
itinerários, terminais, pontos de parada intermediários e horários prefixados e estabelecidos 
em função da demanda; 

 
XI. MUNICÍPIO: o Município de Paraíba do Sul/RJ; 

 
XII. PODER CONCEDENTE: o Município de Paraíba do Sul/RJ; 
 
XIII. PROPOSTAS: o conjunto formado pelos documentos apresentados pela Licitante na 
proposta financeira; 

 
XIV.ÓRGÃO GESTOR: setor da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, encarregado de gerir 
o Sistema de Transporte Público de Passageiros; 

 
XV TARIFA BASE: O valor a ser ofertado pelos licitantes em sua proposta comercial, que se 
constituirá na base de cálculo das tarifas diferenciadas que serão decretadas pelo Chefe do 
Poder Executivo Municipal, ao longo da concessão, quando dos reajustes e revisões previstos 
no contrato de concessão; 
 

XVI TARIFA: é o preço da passagem, decretado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 
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4 - OBJETO DA CONCORRÊNCIA 
 

- Esta Concorrência tem por objeto a Contratação de empresa para Operação dos Serviços 
Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros – Urbano e Rural, do Município de Paraíba 
do Sul, sob o regime de Concessão, por veículos de transporte coletivo de passageiros, 
incluindo as linhas atuais e as futuramente criadas ou modificadas no território do Município, 
conforme descrição neste EDITAL. 

 

- MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO: A modalidade será a Concorrência Pública do tipo 
menor preço. 

 

- ESPECIFICAÇÕES: No Anexo II encontram-se especificados os detalhamentos para a 
perfeita execução do objeto (especificações técnicas e demais esclarecimentos). 

 

- A Área de Operação compreende toda a zona urbana e rural do Município de Paraíba do 
Sul/RJ; incluindo todas as LINHAS ATUAIS, descritas neste EDITAL, e as futuramente criadas 
ou modificadas no território do Município, durante o prazo da concessão. 

 
- As novas LINHAS que forem criadas em função do crescimento natural ou da dinâmica do 
uso e ocupação do solo do MUNICÍPIO, bem como, da divisão, prolongamento ou fusão de 
linhas fazem parte do objeto da concessão que é outorgada por sistema,– de modo que tais 
serviços serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, resguardando-se a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do CONTRATO. 

 

5 - REMUNERAÇÃO DA CONCESSÃO 
 

- As receitas necessárias para remunerar os encargos da concessão e a CONCESSIONÁRIA 
advirão basicamente da cobrança de TARIFA e, ainda da comercialização, pela 
CONCESSIONÁRIA, de publicidade, devendo ser considerada no cálculo tarifário como um 
custo negativo. 

 
- O valor máximo de TARIFA BASE, admitido para fins de proposta financeira, é de R$ 3,40 
(três reais e quarenta centavos). 

 

- A TARIFA BASE corresponde ao valor de tarifa aplicável ao usuário pagante do serviço. 
 

- As regras e condições para reajuste e revisão do valor da TARIFA estão estabelecidas no 
Anexo I – Minuta do Contrato. 

 

- As isenções parciais e as gratuidades do pagamento dos Serviços Públicos de Transporte 
Coletivo de Passageiros do Município de Paraíba do Sul são aquelas previstas na legislação 
municipal vigente à época da publicação deste edital e as estabelecidas neste Edital. 

 

5.6.1 - Novas gratuidades, abatimentos ou outros benefícios tarifários somente serão 
concedidos, ao longo da concessão, com a indicação da fonte dos recursos financeiros 
compensatórios, de forma a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 
concessão. 

 

6 - VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
 

6.1 - O valor estimado do contrato corresponde a R$ 5.500.000,00 (cinco milhões 
setecentos e cinquenta mil reais), com base na projeção de investimento 
necessário para prestação do serviço. 



Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

 
                                                  Processo Administrativo nº 2018/6/5204 
 
                                    Processo Licitatório nº 085/2018 
 
                                        Concorrência Pública nº 001/2018 
 
 

Página 6 de 118  

 

7 - PRAZO DA CONCESSÃO 
 

- O prazo da concessão será de 15 (quinze) anos, contados da data do recebimento da ordem 
de serviço para início da operação do sistema. Este prazo poderá ser prorrogado por no 
máximo mais 15 (quinze) anos. 

 

7.1.1 - A eventual prorrogação do prazo do CONTRATO estará subordinada ao interesse 
público e ao cumprimento de todas as exigências contidas no edital quanto a qualidade 
do serviço e com os investimentos em bens. 

- O prazo máximo para início da operação dos serviços é de até 07 (sete) dias úteis, contados 
da data da assinatura do contrato de concessão. Desde a apresentação da proposta a 
LICITANTE deverá comprovar contar com a frota suficiente para atender ao objeto da presente 
licitação. A partir da data de assinatura do Contrato, a CONCESSIONÁRIA deverá contar com 
frota e recursos humanos integralmente disponíveis, atendendo a todas as exigências 
estabelecidas neste EDITAL e seus anexos. 

7.1.2 – A infraestrutura de garagem deverá ser instalada no Município de Paraíba do Sul em 
até 60 (sessenta) dias após o início dos serviços. 

 

8. ANEXOS AO EDITAL 
 

8.1- Integram este EDITAL os seguintes Anexos: Anexo 

I - Minuta do Contrato; 

Anexo II – Projeto Básico: Especificação dos Serviços; 

Anexo II.1a – Manual de Especificação da Frota; 

Anexo II.1b – Características da Frota; 

Anexo II.2 – Sistema de Controle da Qualidade; 

Anexo II.3 – Sistema de Bilhetagem e de Monitoramento Eletrônico; 

Anexo II.4 – Plano Operacional; 

Anexo III – Regulamento Operacional; 

Anexo IV – Manual de Cálculo Tarifário; 

Anexo IV.1 – Planilha de Cálculo Tarifário – Tarifa Teto 

Anexo IV.2 – Planilha de Cálculo - Proposta Financeira 

Anexo V – Modelos de Declaração e Procuração de Credenciamento Anexo 

V.1 – Modelo de Declaração de Restrição ao Trabalho de Menores; 
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Anexo V.2 – Modelo de Declaração de Disponibilidade de Sistema de Bilhetagem e 
Monitoramento Eletrônico; 

 

Anexo V.3 – Modelo de Declaração de Não Impedimento da Licitante; 

Anexo V.4 – Modelo de Procuração para Credenciamento; 

Anexo V.5 – Modelo de Declaração de Não Impedimento dos Dirigentes, Diretores ou 
Administradores; 

 

Anexo V.6 – Modelos de Declaração de Disponibilidade de Frota; 

Anexo V.7 – Modelo de Declaração de Disponibilidade de Garagens; 

Anexo V.8 – Modelo de Declaração de que Tomou Conhecimento de Todas as 

Informações e Condições para o Cumprimento das Obrigações; 

Anexo V.9 – Modelo de Atestado de Visita Técnica; 

Anexo VI – Matriz de Riscos. 

Anexo X – Modelo de Atestado de Renúncia de Visita 

Técnica 

Anexo XI – Tarifas Diferenciadas 

9 DO PROCEDIMENTO GERAL 
 

Caberá a cada LICITANTE realizar, por sua própria conta e risco, investigações, 
levantamentos e estudos, bem como desenvolver projetos para permitir a apresentação das 
propostas. 

 

Esta LICITAÇÃO será processada e julgada pela COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, obedecidas as regras gerais estabelecidas nos itens seguintes. 

 

A LICITAÇÃO será processada e julgada com inversão das fases de habilitação e de 
julgamento. 

 

Na fase de julgamento das PROPOSTAS FINANCEIRAS, os LICITANTES serão classificados 
na ordem crescente de VALOR DA TARIFA apresentado nas PROPOSTAS FINANCEIRAS 
de cada LICITANTE. 

 

A fase de habilitação consistirá na análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do 
LICITANTE classificado em primeiro lugar, e dos demais LICITANTES na hipótese de 
inabilitação do LICITANTE anterior, observado o disposto no item 17 
 
- SESSÃO PÚBLICA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E DEMAIS PROCEDIMENTOS. 

 

As sessões públicas de abertura dos envelopes poderão ser assistidas por qualquer pessoa, 
mas somente serão permitidas a participação e manifestação dos representantes 



Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

 
                                                  Processo Administrativo nº 2018/6/5204 
 
                                    Processo Licitatório nº 085/2018 
 
                                        Concorrência Pública nº 001/2018 
 
 

Página 8 de 118  

credenciados dos LICITANTES, vedada a interferência de assistentes ou de quaisquer outras 
pessoas que não estejam devidamente credenciadas. 

 

Os documentos apresentados serão rubricados pelos membros da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO e pelos representantes credenciados dos LICITANTES 
presentes nas respectivas sessões. 

 

A intimação e a divulgação dos atos desta LICITAÇÃO serão feitas por publicação no sítio da 
Prefeitura Municipal (www.paraíbadosul.rj.gov.br – Atos Oficiais), podendo também a 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO fazê-lo por outros meios de comunicação (fax, e-
mail, Internet etc.). 

 

Os LICITANTES devem examinar todas as disposições deste EDITAL e seus ANEXOS, 
implicando a apresentação de documentação e respectivas propostas na aceitação 
incondicional dos termos deste instrumento convocatório. 

 

Após a fase de habilitação, não caberá ao LICITANTE desistir de sua proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO. 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO pode, a seu critério, em qualquer fase da 
LICITAÇÃO, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução da 
LICITAÇÃO. 
 

10 – DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 
 

- Decairá do direito de impugnar os termos deste EDITAL perante a COMISSÃO a LICITANTE 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes contendo a 
DOCUMENTAÇÃO PROPOSTA FINANCEIRA ou que, tendo-o aceito sem objeção, venha a 
apontar, depois da abertura dos envelopes da proposta financeira, falhas ou irregularidades 
que o viciou, hipótese na qual tal comunicação não terá efeito de recurso, conforme art. 41, § 
2º da Lei 8.666/93. 

 

 - A impugnação feita tempestivamente pela LICITANTE não a impedirá de continuar 
participando do processo licitatório. 

 

– Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 
aplicação da Lei, devendo protocolar  o pedido até  5 (cinco) dias  úteis antes da data fixada 
para a abertura dos envelopes Propostas, devendo a Comissão julgar e responder à 
impugnação em até 3 (três) dias úteis, conforme art. 41, § 1º da Lei 8.666/93. 

 

- A obtenção de esclarecimentos sobre a presente licitação deverá ser formulada por escrito, 
endereçada à Comissão Permanente de Licitações, podendo o Pedido de Esclarecimento ser 
encaminhado também através do e-mail: licitacao@paraibadosul.rj.gov.br, conforme 
parágrafo 2.3 deste Edital. Em qualquer caso, os Licitantes somente podem pedir 
esclarecimentos até (e inclusive) 05 (cinco) dias úteis antes da data da apresentação da 
proposta. Quaisquer reclamações, consultas ou pleitos que tenham sido enviados 
intempestivamente, serão desconsiderados pela Comissão de Licitação e pelo corpo técnico. 

 
- Quando o Pedido de Esclarecimento for de competência da Comissão de Licitação, 
esta comunicará, também por escrito, em até (e inclusive) 02 (dois) dias úteis anteriores 
a data da apresentação da proposta as respostas aos Pedidos de Esclarecimentos, que 
serão publicados no mesmo local do Edital, conforme parágrafo 2.3 deste documento. 

http://www.paraíbadosul.rj.gov.br/
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Tais Esclarecimentos, feitos através de Comunicações, passarão a fazer parte 
integrante dos documentos desta licitação. 

 

11 DO CREDENCIAMENTO 
 

O representante do LICITANTE deverá se apresentar para credenciamento perante a 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO no mesmo dia, hora e local designado para a 
entrega e início dos trabalhos de abertura dos envelopes, exibindo a carteira de identidade ou 
outro documento equivalente, além da comprovação de sua representação, através de: 

 

Instrumento de mandato que comprove poderes para praticar todos os atos referentes ao 
certame, tais como interposição e desistência de recurso, acompanhado do(s) 
documento(s) que comprove(m) os poderes do(s) outorgante(s). 

 

Em se tratando de instrumento particular de mandato, este deverá ser apresentado com firma 
reconhecida. 

 

Não serão aceitas procurações que contenham poderes amplos, que não contemplem 
claramente a presente LICITAÇÃO ou que se refiram a outras licitações ou tarefas. 

 

11.1.2. Contrato Social ou Estatuto Social ou documento equivalente, nos casos de 
representante legal da sociedade. 

 

Os documentos de representação dos LICITANTES serão retidos pela COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO e juntados ao processo da LICITAÇÃO. 

 

 Será admitido apenas 01 (um) representante credenciado por LICITANTE. 
 

Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um 
LICITANTE nesta LICITAÇÃO, sob pena de exclusão sumária dos LICITANTES 
representados. 

 

12 DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS 

Os LICITANTES interessados entregarão à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, até 
a data e hora fixadas no preâmbulo deste edital: 

a) a documentação de credenciamento do(s) representante(s) dos LICITANTES; e 

b) 02 (dois) envelopes, sendo um relativo à PROPOSTA FINANCEIRA (“ENVELOPE 01”), 
e o outro relativo aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (“ENVELOPE 02”). 

A documentação e as propostas deverão ser apresentadas em envelopes separados, opacos, 
fechados e rubricados no fecho, contendo em sua parte externa as seguintes informações: 

 

DOCUMENTOS CONTIDOS NO ENVELOPE N° 1 

a) Planilha de Cálculo Tarifário (Orientação –padrão – Anexo IV - modelo IV.2); 
 
DOCUMENTOS CONTIDOS NO ENVELOPE N° 2 

a) Todos os relacionados no ITEM 14 deste Edital. 
 

Toda a documentação deverá ser encadernada, rubricada e numerada sequencialmente e 
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ainda conter, no início, um índice das matérias e das páginas correspondentes e, ao final, um 
termo de encerramento, de modo a refletir o número exato de páginas. 

Todos os documentos deverão ser apresentados em sua forma original ou sob qualquer forma 
de cópia, desde que devidamente autenticada e perfeitamente legível. 

Para efeito de padronização, os documentos deverão ser apresentados conforme modelos 
constantes deste EDITAL, quando houver. 

A troca do conteúdo de quaisquer dos envelopes implicará a automática 
desclassificação do LICITANTE. 

As informações, bem como toda a correspondência e documentos relativos à LICITAÇÃO, 
deverão ser redigidas em português, idioma oficial desta LICITAÇÃO, sendo toda a 
documentação compreendida e interpretada de acordo com o referido idioma. 

 Qualquer documentação em língua estrangeira e/ou elaborada no exterior deverá ser 
notarizada e consularizada no país de origem, e, conforme o caso, acompanhada de tradução 
para o idioma português, realizada por tradutor juramentado brasileiro. 

É possível o saneamento de pequenas falhas, de complementação de insuficiência ou ainda 
correções de caráter formal em qualquer fase da LICITAÇÃO, a critério da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, desde que o LICITANTE possa satisfazer às exigências 
dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da notificação da COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO. 

As correções que poderão ser sanadas no prazo referido neste item são aquelas cujo 
conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente e demonstrada na data da 
apresentação das propostas. 

Caso todas as propostas sejam desclassificadas ou todos os LICITANTES sejam inabilitados, 
a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
que os LICITANTES apresentem nova documentação ou propostas que não incorram nas 
falhas que levaram à desclassificação ou inabilitação. 

 

Serão desclassificadas as propostas que não estiverem de acordo com este EDITAL e as que 
apresentarem borrões, rasuras, emendas ou ressalvas. 

A LICITANTE arcará com todos os custos relacionados com a preparação e apresentação de 
sua DOCUMENTAÇÃO, não se responsabilizando o MUNICÍPIO, em nenhuma hipótese, por 
tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação, ou os resultados 
desta. 
13 - REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

 - RETIRADA DO EDITAL 
 

- A Pasta contendo o EDITAL e seus Anexos poderão ser retirados na sede da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÕES, no endereço informado no Preâmbulo, de segunda a sexta-
feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas, mediante o pagamento do valor de R$ 40,00 
(quarenta reais), referentes ao custo de impressão e fotocópias, através de DAM – Documento 
de Arrecadação Municipal, emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda. 

 

 - PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL 
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- Poderão participar da Licitação as empresas que tenham no seu objetivo social previsão de 
atividade que inclua a operação de Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros, desde 
que comprovem o atendimento das condições e demais exigências deste EDITAL e a 
legislação em vigor. 
- Será vedada a participação de empresas, nas seguintes condições: 

 

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, ou suspensas do direito de licitar, ou 
contratar com a Administração Municipal; 

 

b) Em processo de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial; 
 

c) Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Municipal e quaisquer de 
seus órgãos descentralizados; 

 

d) Em liquidação ou dissolução; 
 

e) Enquadradas nas disposições contidas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993 e alterações 
posteriores; 

 

f) Que tenha sócios, acionistas, dirigentes, integrantes de sua diretoria ou administradores que 
se encontrem no exercício de cargo, emprego ou função pública do Município; 

 

g) Que tiverem controle societário ou sócio(s) comum(ns), independente da participação 
societária, com outro proponente ou com empresa integrante de outro CONSÓRCIO, que 
concorra nesta licitação. 

 

h) Participação de empresa consorciada e cooperativas; 
 

- VISITA TÉCNICA (FACULTATIVO) 
 

- As LICITANTES, mediante programação prévia junto à Secretaria Municipal de Transporte, 
Obras e Projetos, poderão realizar visita técnica ao Sistema de Transporte Coletivo de Paraíba 
do Sul, a fim de ter pleno conhecimento da natureza dos serviços. A programação da visita 
poderá ser feita diretamente no ÓRGÃO MUNICIPAL, situado à Rua Visconde da Paraíba, nº 
11, telefone (24) 2263 1052, com os servidores: André Moreira Braga – Matrícula nº E-1900 
ou Marcos Dias Parreiras – Matrícula nº E-245, no horário das 08:30 às 18:00 horas, de 
segunda a sexta-feira. 

 

- A visita somente poderá ser realizada por cada LICITANTE até 2 (dois) dias úteis antes da 
data estabelecida para entrega da DOCUMENTAÇÃO. 

 

- Participará da visita técnica o representante legal da LICITANTE, com poderes indicados em 
procuração, contrato social ou estatuto social.  

 

- Após a visita técnica, será expedido um Atestado, conforme Anexo V.9, o qual constitui 
documento hábil para apresentação no envelope de HABILITAÇÃO do LICITANTE. 
 

- A LICITANTE que optar por não realizar a Visita Técnica deverá preencher e assinar a 
Declaração de Opção pela não realização da mesma, conforme Anexo V.10, o qual deverá 
constar no Envelope HABILITAÇÃO. 

 

14 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

- DISPOSIÇÃO GERAL 
 

- Para a habilitação nesta Concorrência, os interessados deverão apresentar, no Envelope nº 
2, a documentação relacionada neste item. 

 

- Os documentos apresentados deverão estar dentro de seu prazo de validade quando da data 
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marcada para a entrega das PROPOSTAS, os documentos que não possuírem validade não 
serão aceitos se possuírem data de emissão anterior a 60 (sessenta) dias contados da data 
marcada para a abertura da documentação, a exceção dos documentos que possuem 
validade indeterminada. 

 

- HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

 - A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em: 
 

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas alterações, ou 
contrato social consolidado, devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de 
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores, devidamente publicados; 

 

– Ter previsto no objetivo social atividade que permita a operação de serviço de transporte 
coletivo de passageiros; 

 

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria 
em exercício; 

 

- Declaração da empresa LICITANTE de que observa a proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho aos menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos (Exegese do art. 7º, 
XXXIII da Constituição Federal e Lei 8666/93, art. 27, V), conforme modelo do Anexo V.1 do 
presente EDITAL; 

 

- Declaração emitida pela empresa LICITANTE de que seus dirigentes, integrantes da sua 
diretoria ou administradores não se encontram no exercício de cargo, emprego ou função 
pública, na Administração Municipal ou na Câmara Municipal de Paraíba do Sul, conforme 
modelo do Anexo V.5 do presente EDITAL; 

 

- Declaração, emitida pela empresa LICITANTE de inexistência de fatos impeditivos para sua 
habilitação na presente licitação e de que está ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores, conforme modelo do Anexo V.3 do presente EDITAL; 

 

- Declaração emitida pela empresa LICITANTE de que tomou conhecimento de todas as 
informações e condições para o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, conforme 
modelo V.8 do presente EDITAL. 

 

 - Atestado de Visita Técnica V.9 ou Atestado conforme Anexo V.10 
 

- REGULARIDADE FISCAL 
 - A documentação relativa à regularidade fiscal consiste em: 

 

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

 

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
licitado; 

 

- Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante Certidão Conjunta Negativa ou 
Positiva com efeitos de negativa referente a Tributos e Contribuições Federais Administrados 
pela Secretaria da Receita Federal, bem como em relação à Dívida Ativa da União, fornecida 
pela Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado onde está sediada a empresa, incluindo os 
débitos de natureza previdenciária. 

 

- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão negativa ou positiva com 
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efeito negativo, emitida pela Fazenda do Estado onde está sediada a empresa; 
 

- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão negativa ou Positiva com 
efeito negativo emitida pela Fazenda do Município onde está sediada a empresa; 

 

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através 
de certidão negativa ou com efeito de negativa; 

 

 - Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) 
 

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

- A documentação relativa à qualificação técnica, no tocante à demonstração de experiência, 
consiste em: 

 

- A LICITANTE deverá apresentar atestado(s) emitido(s) em seu nome, fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, apto a comprovar o desempenho da 
prestação de serviço de transporte de passageiros. 

 

a) O(s) atestado(s) deverá(ão) informar o local e a natureza da prestação do serviço; 
 

b) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em nome da empresa proponente, por se 
tratar de comprovação de experiência técnico-operacional, sendo vedada a apresentação de 
atestados em nome de sócios ou responsáveis técnicos da; 

 

- Para fins de qualificação técnica, o LICITANTE deverá apresentar Compromisso de 
disponibilidade de imóvel(is) destinado(s) à instalação de garagem(ns) para execução do 
serviço licitado, pelo período de vigência do contrato de concessão, conforme Modelo do 
Anexo V.7 do presente EDITAL. 

 

a) O LICITANTE vencedor deverá disponibilizar e adequar o(s) imóvel destinado à(s) 
garagem(ns) às condições técnicas mínimas, no prazo previsto no subitem 7.1.2 do Edial. 

 

- Para fins de qualificação técnica, o LICITANTE deverá apresentar Declaração de 
Disponibilidade de Frota (Anexo V.6) com relação de veículos que serão utilizados quando do 
início da execução do serviço licitado, atendendo às exigências e quantitativos mínimos 
definidos no Anexo II do presente EDITAL, contendo a descrição e o tipo específico de cada 
veículo, com detalhamento de itens como capacidade total de transporte de passageiros 
sentados, ano modelo do chassi, e marca do chassi e a marca e modelo das carrocerias dos 
veículos, inclusive apresentar o CRLV de todos os veículos, em nome da empresa proponente 
referente ao exercício em curso, contendo no referido documento que o veículo está equipado 
com acessibilidade. 

 

 - É exigida propriedade prévia dos veículos. 
 

– O LICITANTE deverá apresentar Atestado de Visita Técnica (Modelo do Anexo V.9) expedido 
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E PROJETOS ou Atestado de 
Renúncia à Visita Técnica conforme Anexo V.10, devidamente assinado pelo representante da 
LICITANTE. 
 

- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

 - A documentação relativa à qualificação econômico-financeira será constituída por: 
  

 - Comprovação de possuir na data de abertura do envelope HABILITAÇÃO, Capital mínimo 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado, constante no Item 6, subitem 6.1 do 
Edital, ou seja, R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). A comprovação poderá ser 
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realizada através do Contrato Social Consolidado ou a última alteração e também pelo Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica/Receita Federal do Brasil. 

 

 

- Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, emitida pelo(s) 
distribuidores(s) da sede da LICITANTE; 

 
 

15- DA PROPOSTA FINANCEIRA 
 

15.1 - A PROPOSTA FINANCEIRA deverá ser elaborada de acordo com a orientação- padrão 
do Anexo IV e apresentada no Envelope nº 1, conforme modelo previsto neste EDITAL, 

 

16- PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS 
 

16.1 - Decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data da entrega dos envelopes, sem convocação 
para a contratação, ficam as LICITANTES liberadas dos compromissos assumidos, sendo 
facultado, todavia, à SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS, 
solicitar das mesmas a renovação do prazo de validade das respectivas PROPOSTAS até a 
data de celebração do contrato de concessão. 

 

17 - SESSÃO PÚBLICA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E DEMAIS 
PROCEDIMENTOS 

 

17.1 DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS 

No dia, local e hora designados no Preâmbulo deste EDITAL e no aviso de Convocação da 
LICITAÇÃO, em sessão pública, após o credenciamento dos representantes dos 
LICITANTES, se processará o recebimento dos ENVELOPES 01 e 02 e aberturas das 
PROPOSTAS FINANCEIRAS (Envelope 01) recebidas pela COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO , não sendo admitidas, desde então, quaisquer informações adicionais das 
Licitantes, ou modificações das condições ofertadas, ressalvadas apenas aqueles 
esclarecimentos e ou informações solicitadas expressamente pela Comissão. 
 

Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão Permanente 
de Licitações, levando em consideração o menor valor da tarifa do serviço público a ser 
prestado, obtida a partir da Planilha de Cálculo – Proposta Financeira (Anexo IV.2), 
considerado o valor até a segunda casa decimal. 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e os representantes credenciados dos 
LICITANTES rubricarão os fechos dos invólucros que encerram a PROPOSTA FINANCEIRA 
(ENVELOPE 01) e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 02). 

Em seguida, processar-se-á à abertura do ENVELOPE 01, referente à PROPOSTA 
FINANCEIRA, cujos documentos serão rubricados pelos membros da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO e pelos representantes dos LICITANTES presentes ao ato. 

Em seguida, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO examinará as propostas e decidirá 
sobre a aceitabilidade das mesmas, na mesma sessão, ou designará outra data para análise 
e divulgação do resultado, de acordo com as condições previstas neste EDITAL. 

 

 Será desclassificada a PROPOSTA FINANCEIRA LICITANTE: 
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a) que não apresentar os documentos exigidos para o ENVELOPE 01, na forma e 
condições estabelecidas neste EDITAL, em especial no Anexo IV; 

b) cujos documentos não estiverem assinados por pessoa habilitada; 

c) que não estiver totalmente expressa em reais (R$); 

d) que não estiver redigida em português; 
 

e) cujo VALOR DA TARIFA BASE proposto seja superior ao valor orçado pela 
Administração, em conformidade com o disposto no art. 40, X, da Lei Federal nº 
8.666/93; 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ainda desclassificará as propostas que 
apresentem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços dos insumos e salários de mercado, observadas as exceções dispostas no § 
3º do art. 44 da Lei Federal 8.666/93. 

 Em qualquer momento do julgamento da PROPOSTA FINANCEIRA, não se considerará 
qualquer oferta ou vantagem não admitidas expressamente neste EDITAL, nem preços ou 
vantagens, baseados nas ofertas dos demais LICITANTES. 

Da decisão que classificar ou desclassificar a PROPOSTA FINANCEIRA caberá recurso, na 
forma e condições estabelecidas neste EDITAL. 

Na sessão de julgamento da PROPOSTA FINANCEIRA, a COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO elaborará a Ata de Julgamento contendo lista de classificação em ordem 
crescente do VALOR DA TARIFA BASE proposta. 

No caso de empate entre 02 (duas) ou mais PROPOSTAS FINANCEIRAS, inexistindo algum 
critério de preferência previsto no art. 3.º, § 2.º, da Lei Federal nº 8.666/93, a classificação se 
fará obrigatoriamente por sorteio, em ato público, para o qual todas as LICITANTES serão 
convocadas, na forma do art. 45, §§ 2.º e 3.º da referida lei. 

 
Julgados os eventuais recursos, ou decorrido in albis o prazo para a sua interposição, serão 
publicados, a data, a hora e o local da sessão pública para abertura do ENVELOPE 02. 

Do resultado do julgamento das PROPOSTAS FINANCEIRAS caberá recurso, na forma e 
condições estabelecidas neste EDITAL. 

 

17.2 DA ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

No dia, local e hora designados na forma do item 17.1.12, em sessão pública, será aberto o 
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do primeiro classificado na fase de 
julgamento das PROPOSTAS FINANCEIRAS. 

Considerar-se-á primeiro classificado o LICITANTE que apresentar o menor VALOR DA 
TARIFA BASE proposta. 

Os documentos serão rubricados pelos membros da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO e pelos representantes credenciados dos LICITANTES presentes. 
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Após a abertura e rubrica dos documentos constantes do ENVELOPE 02, a COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO analisará os documentos e decidirá, na mesma sessão, ou 
designará outra data para análise e divulgação do resultado, quando a questão requerer 
exame mais acurado. 

Somente será habilitado o LICITANTE que satisfizer, integralmente e sem ressalvas, o 
disposto no item 14 deste Edital – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

Da decisão que habilitar ou inabilitar o LICITANTE, caberá recurso na forma e condições 
estabelecidas neste EDITAL. 

Se o LICITANTE classificado em primeiro lugar não atender às exigências para a habilitação, 
observado o julgamento de eventuais recursos, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
abrirá o Envelope 02 do LICITANTE classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, 
repetindo-se os procedimentos descritos nos itens anteriores. 

17.3 - PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS 
 
17.3.1 - É facultada à COMISSÃO a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo administrativo licitatório, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originalmente da DOCUMENTAÇÃO. 

 
- RECURSOS 

 

- Das decisões da COMISSÃO quanto à fase de habilitação e julgamento de PROPOSTAS as 
LICITANTES poderão interpor recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado da data da publicação ou da comunicação da decisão ao LICITANTE. 

 

- Interposto o recurso, este será comunicado às demais LICITANTES que poderão impugná-
lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

- O recurso será dirigido à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, por intermédio do 
Presidente da Comissão; a COMISSÃO poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado à autoridade 
superior. 

 

- Nenhum prazo de recurso se inicia, ou corre, sem que os autos do processo licitatório estejam 
com vista franqueada à LICITANTE interessada. 

 

18 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

18.1 - O processo de licitação, após o julgamento final e declaração do vencedor pela 
COMISSÃO, será submetido à deliberação do Prefeito Municipal para homologação e 
adjudicação do seu objeto ao LICITANTE vencedor. 

 

18.1.1 - A homologação produzirá os seguintes efeitos jurídicos: 
 

a) A aquisição do direito de a LICITANTE vencedora celebrar o contrato de concessão; 
 

b) A vinculação da LICITANTE vencedora ao cumprimento das condições estabelecidas neste 
EDITAL para assinatura do contrato de concessão. 

 

19 - REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 
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- A autoridade competente, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, poderá revogar a presente licitação; ou ainda, poderá declarar sua 
nulidade quando verificar ilegalidade em qualquer de suas fases. 

 
- A anulação ou revogação do procedimento administrativo licitatório não gera qualquer direito 
à indenização dos LICITANTES. 

 

20 - DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
 

O CONTRATO obedecerá aos termos da minuta constante do ANEXO I deste EDITAL. 
 

A lei aplicável ao CONTRATO será a brasileira, com seus princípios informadores e sua base 
jurisprudencial, e o juízo da Comarca do Município de Paraíba do Sul, Estado do Rio de 
Janeiro será o competente para decidir sobre quaisquer controvérsias decorrentes do 
CONTRATO, renunciando as PARTES, desde já, a qualquer outro foro por mais privilegiado 
que o seja. 
20.2.1 A legislação brasileira aplicável será aquela em vigor na data dos atos ou fatos que 
vierem a ocorrer. 

 

O PODER CONCEDENTE providenciará a publicação do extrato do CONTRATO nos meios 
públicos oficiais. 

 

Não dependerá de nova licitação as modificações das linhas originais e a inclusão de novas 
linhas, bem como as transformações ou expansões, com finalidade de atendimento à 
demanda, racionalização, ajuste ou ampliação da oferta, ao crescimento urbano e à busca de 
novas alternativas de transporte. 

 

20.4.1 O ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA deverá ajustar o serviço às condições das novas 
linhas, garantida a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da proposta vencedora do 
presente certame 

 

Caberá ao PODER CONCEDENTE a decisão sobre as modificações e inclusões de novas 
linhas e demais alterações relacionadas no item anterior; 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá atender as exigências e demandas requeridas pelo PODER 
CONCEDENTE, especialmente, com relação à inclusão de linhas futuras e demais alterações 
dispostas no item 17.4, assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. 

 

 - CONVOCAÇÃO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 
 

- Homologado o procedimento administrativo licitatório, a LICITANTE ADJUDICATÁRIA será 
convocada para cumprir, no prazo de até 05 (cinco) dias, prorrogável por igual período, 
contados do recebimento da convocação, com as condições para assinatura do contrato de 
concessão, assinar esse instrumento e definir os procedimentos necessários para o início da 
operação do serviço, nos termos da proposta vencedora e das regras do presente EDITAL. 

 

- No prazo referido no item acima, LICITANTE ADJUDICATÁRIA deverá, como condição para 
a assinatura do contrato: 

 

a) apresentar, apenas em caso de CONSÓRCIO, a comprovação do registro e da 
constituição do consórcio, através de cópia autenticada do respectivo contrato de constituição 
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de consórcio firmado e registrado na Junta Comercial Competente, atendendo todas as 
condições previstas no presente EDITAL e na promessa de constituição de consórcio 
apresentada no envelope de Habilitação; 

 

b) apresentar garantia de execução contratual, nos termos definidos neste EDITAL. 
 
- Em caso de descumprimento das exigências definidas nos subitens anteriores ou de recusa 
da LICITANTE ADJUDICATÁRIA em assinar o Contrato de Concessão, poderão ser 
convocados os LICITANTES remanescentes, em ordem sucessiva de classificação, na forma 
do art. 64, § 2º, da mesma Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
- A LICITANTE que descumprir qualquer das condições estabelecidas para assinatura do 
contrato de concessão ou deixar de firmar esse instrumento, dentro do prazo definido na 
respectiva convocação, estará sujeita a pena de execução da garantia de proposta, sem 
prejuízo das demais sanções legais cabíveis. 

 

- Os serviços previstos neste EDITAL terão início formal com a expedição da “ORDEM DE 
SERVIÇO” pela Prefeitura Municipal, ordem de serviço que será expedida após a assinatura 
do contrato, vistoria da frota, garagens, do sistema de bilhetagem e monitoramento eletrônico 
e demais elementos exigidos no presente Edital de Licitação. 

 

- A LICITANTE ADJUDICATÁRIA que, após a assinatura do contrato de concessão, 
descumprir o prazo de início da operação, ou não apresentar frota e infraestrutura operacional 
em conformidade com as exigências deste edital e de seus anexos, se sujeitará à pena de 
extinção do contrato, por caducidade, à execução da garantia contratual e às demais sanções 
previstas em Lei e no Contrato de Concessão. 

 

- GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

- Como condição para assinatura do contrato de concessão, a LICITANTE ADJUDICATÁRIA 
deverá apresentar garantia de execução das obrigações contratuais, no valor correspondente 
a 1% (um por cento) do valor total do contrato, com validade de 12 (meses), devendo ser 
prorrogada, anualmente, antes de seu vencimento, até o final do prazo de concessão, 
podendo ser prestada em qualquer das modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da 
Lei n.º 8.666/93 

 

 - O valor do contrato será o constante do item 6 – Valor Estimado da Contratação. 
 

– Por ocasião da renovação anual da garantia o seu valor deverá ser atualizado pelo mesmo 
índice de reajuste da TARIFA BASE, no período. 

 
21. DOS CRITÉRIOS DE REJUSTE E REVISÃO DA TARIFA BASE 

 

REAJUSTE DA TARIFA BASE 
 

O valor da TARIFA BASE e das tarifas diferenciadas dela decorrentes será reajustado tendo 
como data base, a do ORÇAMENTO, ou seja, a cada 12 (doze) meses. 

 

O reajuste anual da TARIFA BASE e das tarifas diferenciadas dela decorrentes será realizado 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

TR = TP * (1 + ((( PRDi / PRDo )* P1) + ( VINPC * P2 ) + ( VIGP-DI * P3 ))) 
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onde: 
TR - é o valor reajustado da TARIFA BASE; 

 

TP - é o valor da TARIFA BASE apresentado na PROPOSTA FINANCEIRA, considerando a 
data-base inicial de novembro de 2018; 

 

PRDo - é o preço do litro de óleo do diesel S-10, relativo ao mês da data-base da PROPOSTA 
FINANCEIRA (novembro), extraído do Levantamento dos Preços Praticados em Paraíba do 
Sul, base mensal, do Sistema de Levantamento de Preços – SLP, da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, com referência ao Preço Médio da 
Distribuidora; 

 

PRDi - é o preço do litro de óleo do diesel S-10, relativo ao mês anterior ao da data de reajuste 
(outubro), extraído do Levantamento dos Preços Praticados em Paraíba do Sul, base mensal, 
do Sistema de Levantamento de Preços – SLP, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis – ANP, com referência ao Preço Médio da Distribuidora; 

 

VINPC - variação acumulada do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, em 
percentual, no período entre o mês da data-base dos trabalhadores (novembro), no ano 
anterior a PROPOSTA FINANCEIRA, e o mês anterior ao da data de reajuste (outubro), 
conforme valores publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; 

 

VIGP-DI – variação acumulada do IGP-DI, Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, 
em percentual, no período entre o mês da data-base da PROPOSTA FINANCEIRA 
(novembro) e o mês anterior ao da data de reajuste (outubro), conforme valores publicados 
pela Fundação Getúlio Vargas - FGV (coluna 7); 

 

P1 – representa o percentual de custos com combustível, lubrificantes e pneus na planilha de 
cálculo da PROPOSTA FINANCEIRA; 

 

P2 – representa o percentual de custos com pessoal na planilha de cálculo da PROPOSTA 
FINANCEIRA; 

 

P3 – representa o percentual de custos com as despesas não contempladas nos fatores “P1” 
e “P2” na planilha de cálculo da PROPOSTA FINANCEIRA. 

 

21.1.3 O procedimento de reajuste será o seguinte: 
 

a) Inicialmente, será aplicada a fórmula descrita no item anterior sobre o valor da TARIFA 
BASE vigente; 

 

b) Uma vez apurado o valor atualizado da TARIFA BASE, serão calculadas as tarifas 
diferenciadas, de acordo com o quadro de fatores de desconto e de multiplicação estabelecido 
na cláusula anterior. 

 

Na hipótese de a aplicação da fórmula de reajuste da TARIFA BASE e/ou o cálculo de 
atualização das tarifas resultar(em) em valor(es) que não seja(m) múltiplo(s) de R$ 0,05 (cinco 
centavos de real), será aplicado arredondamento matemático das tarifas, pelo critério 
científico, para o múltiplo de R$ 0,05 (cinco centavos de real) mais próximo. 

 

O cálculo do reajuste do valor da TARIFA BASE e das tarifas diferenciadas dela decorrentes 
será feito pela CONCEDENTE. 

 

Caberá ao Chefe do Poder Executivo Municipal decretar os novos valores de tarifa a serem 
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cobrados pela CONCESSIONÁRIA na prestação dos serviços. 
 

Em caso de suspensão ou extinção de qualquer dos índices de reajuste definidos na presente 
cláusula, deverão ser, temporária ou definitivamente, conforme o caso, substituídos por outros 
que representem a mesma categoria de custo e apresentem variação histórica semelhante ao 
do índice extinto. 

 

 REVISÃO DA TARIFA 
 

A TARIFA BASE e as tarifas dela decorrentes serão revisadas, ATRAVÉS DE DECRETO DO 
EXECUTIVO MUNICIPAL, para restabelecer a equação originária entre os encargos da 
CONCESSIONÁRIA e as receitas da concessão, formada pelas regras do presente contrato 
e do Edital de Licitação, bem como pela PROPOSTA FINANCEIRA vencedora da licitação, 
sempre que ocorrerem situações que afetem o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, 
respeitada a MATRIZ DE RISCOS, Anexo VI. 

 

Qualquer alteração nos encargos da CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos, 
importará na obrigação do CONCEDENTE de recompor o equilíbrio econômico-financeiro 
deste CONTRATO. 

 

Para os efeitos previstos nos itens anteriores, a revisão dar-se-á, dentre outros, nos seguintes 
casos, que poderão ocorrer simultaneamente ou não: 

 

a) Ordinariamente no quinto e no décimo ano deste CONTRATO; 
 

b) Sempre que ocorrerem variações, para mais ou para menos, em percentual superior a 3% 
(três) por cento no Índice de Passageiros Equivalentes por Quilômetro do sistema, em relação 
aos montantes previstos na PROPOSTA FINANCEIRA; 

 

c) Sempre que ocorrer variação da composição de investimentos em frota, decorrente de 
determinação do CONCEDENTE, em razão de acréscimo ou diminuição de veículos, mudança 
de modal ou tipo de veículo, ou modificação de vida útil ou idade média máxima; 

 

d) ressalvados os impostos sobre a renda, sempre que forem criados, alterados ou extintos 
tributos que incidem sobre o serviço ou a receita da CONCESSIONÁRIA ou sobrevierem 
disposições legais, após a data de apresentação da PROPOSTA FINANCEIRA, de 
comprovada repercussão nos custos da CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos, 
conforme o caso; 

 

e) sempre que houver acréscimo ou supressão dos encargos previstos no PROJETO 
BÁSICO, para mais ou para menos, conforme o caso; 

 

f) sempre que ocorrências supervenientes, decorrentes de força maior, caso fortuito, fato do 
príncipe, fato da Administração ou de interferências imprevistas resultem, comprovadamente, 
em acréscimo ou redução dos custos da CONCESSIONÁRIA; 

 

g) sempre que houver alteração unilateral deste CONTRATO, que comprovadamente altere 
os encargos da CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos, conforme o caso; 

 

h) sempre que a CONCESSIONÁRIA auferir receita complementar; 
 

i) sempre que houver criação, alteração ou extinção do benefício de SUBSÍDIO; 
 

 Sempre que haja lugar para a revisão do valor da TARIFA, o CONCEDENTE 
deverá, alternativamente ou complementarmente, adotar as seguintes medidas: 
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a) adequar à oferta de serviço e/ou os investimentos exigidos da CONCESSIONÁRIA; 
 

b) obter receita complementar à CONCESSIONÁRIA; 
 

c) modificar o VALOR DA TARIFA na proporção suficiente para assegurar a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 

 

d) atribuir compensação financeira direta à CONCESSIONÁRIA. 
 

O processo de revisão da tarifa será realizado sempre que ocorrer qualquer das situações, 
previstas no presente contrato, que imponha a sua ocorrência e terá início, de ofício, pelo 
CONCEDENTE, ou mediante requerimento formulado pela 

 

CONCESSIONÁRIA, acompanhado de "Relatório Técnico" ou “Laudo Pericial” que 
demonstre, cabalmente, o impacto ou a repercussão de qualquer das ocorrências referidas 
nesta Cláusula sobre os principais componentes de custos considerados na formação da 
PROPOSTA FINANCEIRA e/ou sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA. 

 

O CONCEDENTE terá o prazo de até 60 (sessenta) dias para decidir o processo a que alude 
o item anterior, contado da data de sua instauração de ofício ou mediante requerimento da 
CONCESSIONÁRIA, assegurando, previamente, no período, as garantias do contraditório, 
dos esclarecimentos e das justificativas que se façam necessários por parte da 
CONCESSIONÁRIA. 

 

Uma vez confirmada à necessidade de revisão da tarifa, para restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, o CONCEDENTE adotará as medidas previstas no item 4 
da presente cláusula. 

 

Na hipótese de a aplicação da fórmula de reajuste da TARIFA BASE e/ou o cálculo de 
atualização das tarifas resultar(em) em valor(es) que não seja(m) múltiplo(s) de R$ 0,05 (cinco 
centavos de real), será aplicado arredondamento matemático das tarifas, pelo critério 
científico, para o múltiplo de R$ 0,05 (cinco centavos de real) mais próximo. 

 
22 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
- A CONCESSIONÁRIA deverá anualmente, ao final do exercício fiscal, prestar contas ao 
poder concedente e publicar as demonstrações financeiras da concessão em órgão da 
imprensa oficial do município. 

 
- A CONCESSIONÀRIA deverá informar aos usuários do transporte público de passageiros, 
em linguagem acessível e de fácil compreensão sobre: 

 
I – seus direitos e responsabilidades, 

 
II – os direitos e obrigações dos operadores dos serviços; 

 
III – os padrões preestabelecidos de qualidade e quantidade dos serviços ofertados, bem 
como os meios para reclamações e respectivos prazos de resposta. 

 
– Caberá ao CONCEDENTE, direta ou indiretamente, a exploração e/ou utilização dos 
espaços internos e externos dos veículos para efeitos publicitários. 
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– A CONCESSIONÁRIA assumirá a comercialização, na forma do presente edital, de todos 
os créditos eletrônicos de transporte para uso no serviço licitado 30 (trinta) dias antes da data 
de início de sua operação. 

 Paraíba do Sul, 02 de outubro de 2018. 
 
 
 
 
 
 ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 
 Prefeito Municipal 

 
 
 
 
FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´NNA 
Presidente da C.P,L. 
 
 

  

Este Edital encontra-se 
devidamente examinado e 

aprovado por esta Procuradoria 
Geral. 

 
 

_________________________ 
Dr. Tarcísio Dias Maciel 

Procurador Geral 
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ANEXO I 
MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

 

CONTRATO DE CONCESSÃO DA OPERAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – URBANO E RURAL, DO MUNICÍPIO 
DE PARAÍBA DO SUL/RJ, NAS MODALIDADES CONVENCIONAL E DIFERENCIADO. 
 

De um lado o MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Rua Visconde da Paraíba, 11, centro Paraíba do Sul/RJ, 
inscrita no CNPJ sob o nº 29.138.385/0001-30, doravante denominado CONCEDENTE, neste 
ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Alessandro Cronge Bouzada, brasileiro, casado, 
Médico, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.874.146-38, e, de outro lado a(o) empresa (consórcio) 
a ___________[inserir]___________, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua 
_____[inserir]____, nº. [inserir], no Município de ____[inserir]_____, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representado pelo Sr. ________[inserir]________, inscrito no 
CPF/MF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, de ora em diante doravante denominada 
CONCESSIONÁRIA. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

a) O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL decidiu, atendendo ao interesse público e mediante 
licitação, outorgar a Concessão para Operação de Serviço Público de Transporte Coletivo de 
Passageiros – Urbano e Rural e Rural, nas modalidades convencional e diferenciado, por 
veículos de transporte coletivo de passageiros, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogáveis por 
mais 15 (quinze) anos, mediante cobrança de TARIFA dos usuários; 
 

b) Em consequência dessa decisão foi realizada Concorrência para a outorga de concessão, 
regulada pelas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, e suas alterações e, pelo Decreto Municipal nº 1.627, de 03 de outubro de 2018, no que 
couber, assim como pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis e pelas disposições 
do EDITAL nº 085/2018 e seus Anexos; 
 

c) A CONCESSIONÁRIA é a LICITANTE vencedora da Concorrência, que atendidas às 
exigências para a formalização deste CONTRATO, FIRMAM O PRESENTE CONTRATO DE 
CONCESSÃO DA OPERAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SE REGE PELAS DISPOSIÇÕES 
QUE SE SEGUEM: 
 

CLÁUSULA I 
Definições 

 

1. Neste CONTRATO e nos seus Anexos, os termos abaixo indicados terão os seguintes 
significados: 
a) CONCESSÃO: a delegação contratual da Operação dos Serviços Públicos de Transporte 
Coletivo de Passageiros – Urbano e Rural e Rural, do Município de Paraíba do Sul/RJ, nas 
modalidades convencional e diferenciado, por veículos de transporte coletivo de passageiros, 
incluindo as linhas atuais e as futuramente criadas ou modificadas no território do Município, pelo 
prazo de 15 anos, prorrogáveis por até 15 (quinze) anos; 
b) CONCEDENTE: o Município de Paraíba do Sul/RJ; 
 

c) CONCESSIONÁRIA: a empresa ou consórcio de empresas com quem se celebrará o contrato 
de concessão; 
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d) CONTRATO: o presente instrumento, cujo objeto é a Concessão da Operação de Serviços 
Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros – Urbano e Rural, do Município de Paraíba do 
Sul/RJ, nas modalidades convencional e diferenciado, por veículos de transporte coletivo de 
passageiros, incluindo linhas atuais e futuramente criadas ou modificadas no território do 
Município, pelo prazo de 15 anos, prorrogáveis por até 15 (quinze) anos; 
 

e) EDITAL DE LICITAÇÃO: o Edital de Licitação Concorrência Nº 001/2018, publicado pela 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ com o objetivo de delegar, por concessão, a Operação 
de Serviços Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros – Urbano e Rural, do Município de 
Paraíba do Sul/RJ; 
 

f) LINHA: serviço regular de transporte prestado segundo regras operacionais, equipamentos, 
itinerários, terminais, pontos de parada intermediários e horários prefixados e estabelecidos em 
função da demanda; 
 

g) PLANOS DE TRABALHO: conjunto de desenhos, quadros analíticos, tabelas, especificações, 
instruções, especificações, metodologias e cronogramas que descrevem a linha de ação a ser 
adotada pela CONCESSIONÁRIA; 
 

h) PROJETO BÁSICO: plano no qual são estabelecidos os encargos da CONCESSIONÁRIA e 
as metas da concessão, abrangendo, inclusive, os dados relativos aos serviços a serem 
executados e prestados, com a plena caracterização dos mesmos, inclusive com a descrição do 
modo, da forma e das condições de prestação de serviços; 
 

i) ÓRGÃO GESTOR: setor da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ vinculado à Secretaria 
Municipal de Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Projetos, encarregada de gerir o 
Sistema de Transporte Público de Passageiros; 
 

k) TARIFA BASE: O valor a ser ofertado pelos licitantes em sua proposta financeira, que se 
constituirá na base de cálculo das tarifas convencionais e diferenciadas que serão decretadas 
pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ao longo da concessão, quando dos reajustes e 
revisões previstos no contrato de concessão; 
 

l) TARIFA: é preço da passagem, por tipo de usuário, tipo de serviço ou forma de pagamento, 
decretado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 

CLÁUSULA II 
Edital de Licitação e seus anexos 

 

1. Incorporam o presente CONTRATO, como parte dele integrante, para todos os efeitos legais 
e contratuais, o Edital da Concorrência Pública n.º 001/2018 e todos os seus anexos, bem como 
a proposta vencedora da licitação, apresentada pela CONCESSIONÁRIA. 
 

CLÁUSULA III 
Da Legislação Aplicável à Concessão 

 

1. A concessão para Operação do Sistema de Transporte Público reger-se-á pelas Leis Federais 
n.º8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 9.074, de 7 de julho de 1995 
e 9.648, de 25 de maio de 1998, e suas alterações, e pelo Decreto Municipal nº 1.627, de 03 de 
outubro de 2018, no que for aplicável, e assim como pelas demais normas legais e 
regulamentares aplicáveis, pelas cláusulas do Edital da Concorrência Pública n.º 001/2018 e 
pelas cláusulas deste CONTRATO. 
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CLÁUSULA IV 
Do Regime Jurídico do CONTRATO 

 

1. Este CONTRATO regula-se pelas suas disposições e pelos preceitos de direito público, 
aplicando-se, subsidiariamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 
direito privado. 
 

2. O regime jurídico deste CONTRATO confere à CONCEDENTE a prerrogativa de: 
 

a) alterar as cláusulas de serviço para melhor adequação às finalidades de interesse público; 
 

b) rescindi-lo, nos casos expressamente previstos em lei, observado o devido processo legal; 
 

c) fiscalizar-lhe a execução; 
 

d) aplicar sanções, motivadas pela sua inexecução parcial ou total. 
 

CLÁUSULA V 
Da Interpretação 

 

1. As divergências acerca da aplicação de cláusulas contratuais serão resolvidas pelas regras 
gerais de interpretação, levando-se em conta todas as disposições do presente contrato 
analisadas, sistematicamente, à luz das regras estabelecidas no Edital de Licitação e todos os 
seus anexos, bem como em cotejo com a proposta vencedora da licitação. 
 

CLÁUSULA VI 
Do Objeto 

 

1. O presente CONTRATO tem por objeto a delegação da Operação dos Serviços Públicos de 
Transporte Coletivo de Passageiros – Urbano e Rural, do Município de Paraíba do Sul/RJ, nas 
modalidades convencional e diferenciado, por veículos de transporte coletivo de passageiros, 
incluindo as linhas atuais, conforme descrição detalhada no ANEXO II, parte integrante do 
presente CONTRATO, e linhas futuramente criadas ou modificadas no território do Município, 
pelo prazo de 15 anos, prorrogáveis por até 15 (quinze) anos. 
 

2. Os serviços deverão ser prestados de modo adequado, conforme previsto no presente 
CONTRATO, na PROPOSTA vencedora da licitação, apresentada pela CONCESSIONÁRIA, nos 
Anexos do edital e no regulamento dos serviços. 
 

3. As novas LINHAS que forem criadas em função do crescimento natural ou da dinâmica do uso 
e ocupação do solo do MUNICÍPIO, da divisão ou fusão de linhas fazem parte do objeto da 
concessão, que é outorgada por sistema, e serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, 
resguardando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do CONTRATO. 

CLÁUSULA VII 
Do Tipo da Concessão 

 

1. A concessão é de serviços públicos e será explorada basicamente mediante a cobrança direta 
de TARIFA dos usuários, podendo receber outros aportes financeiros com a finalidade de 
assegurar a modicidade tarifária. 
 

CLÁUSULA VIII 
Dos Objetivos e Metas da Concessão 

 

1. Os objetivos e metas da concessão são os previstos neste CONTRATO, no Edital de Licitação 
e seus anexos, e devem ser alcançados, sem prejuízo das disposições específicas, mediante o 
integral cumprimento do PROJETO BÁSICO. 
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2. No PROJETO BÁSICO também estão definidas as especificações de serviços a serem 
executados pela CONCESSIONÁRIA durante o prazo da concessão. 
 

CLÁUSULA IX 
Do Valor do Contrato 

 

1. O valor contratual é de R$ ____________ (_____________________). 
 

CLÁUSULA X 
Do Prazo da Concessão 

 

1. O prazo da concessão será de 15 (quinze) anos, contados da data do recebimento da 
ordem de serviço para início da operação do sistema. Este prazo poderá ser prorrogado 
por no máximo mais 15 (quinze) anos. 

2.  
2.A eventual prorrogação do prazo do CONTRATO estará subordinada ao interesse público e ao 
cumprimento de todas as exigências contidas no edital quanto a qualidade do serviço e com os 
investimentos em bens. 
 

CLÁUSULA XI 
Da Assunção de Riscos 

 

1. A CONCESSIONÁRIA assumirá, em decorrência deste CONTRATO, integral responsabilidade 
pelos riscos inerentes à concessão, ressalvados os casos expressamente previstos no presente 
contrato e as situações previstas em Lei. 
 

CLÁUSULA XII 
Do Risco Geral de Redução da Quantidade de Passageiros 

 
1. O CONCEDENTE assumirá o risco de redução da quantidade de passageiros em relação aos 
números apresentados no PROJETO BÁSICO, que nortearam a elaboração da PROPOSTA 
FINANCEIRA, promovendo o ajuste do equilíbrio econômico-financeiro nos termos deste 
CONTRATO. Não será considerada para efeito de ajuste do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, variação inferior a 3% (três) por cento no Índice de Passageiros Equivalentes por 
Quilômetro previsto no projeto básico. 
 
2. Não se constitui risco a ser assumido pela CONCESSIONÁRIA o desequilíbrio econômico-
financeiro do contrato causado por conduta omissiva ou comissiva do CONCEDENTE, por fato 
do príncipe, por caso fortuito ou força maior ou por qualquer evento em razão do qual a Lei ou o 
presente contrato assegure a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. 
 

CLÁUSULA XIII 
Do Equilíbrio Econômico e Financeiro do CONTRATO 

 

1. O equilíbrio econômico e financeiro deste CONTRATO constitui princípio fundamental do 
regime jurídico da concessão. 
 

2. É pressuposto básico da equação econômico-financeira que presidirá as relações entre as 
partes, a manutenção do equilíbrio entre os encargos da CONCESSIONÁRIA e as receitas da 
concessão, originalmente formado pelas regras do edital de licitação e do presente contrato e 
pelos compromissos assumidos na proposta vencedora da licitação. 
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3. A TARIFA BASE e as demais tarifas dela decorrentes serão preservadas pelas regras de 
revisão previstas neste CONTRATO, com a finalidade de que seja assegurada, em caráter 
permanente, a manutenção da equação econômico-financeira do contrato. 
 

4. Sempre que forem atendidas as condições do CONTRATO de concessão, considera-se 
mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 
 

CLÁUSULA XIV 
Do Início dos Serviços 

 

1. Para inicio da operação, a CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar solicitação ao 
CONCEDENTE para vistoria de sua, monitoramento eletrônico e demais elementos exigidos no 
presente contrato e no Edital de Licitação. 
 

2. No caso de o resultado da vistoria ser favorável, o CONCEDENTE expedirá, no prazo de até 
5 (cinco) dias úteis, contado da lavratura do mencionado “Termo", a autorização para o início dos 
serviços e o respectivo decreto autorizando a cobrança das tarifas decorrentes da proposta 
financeira vencedora da licitação. 
 
3. No início da operação dos serviços, a CONCESSIONÁRIA os prestará de acordo com as 
especificações operacionais constantes deste contrato, seus anexos e ordem de serviço emitida 
pelo CONCEDENTE. 
 

a) Ao longo do prazo da CONCESSÃO as especificações operacionais do serviço de Transporte 
Público de Passageiros (itinerário, frequência e frota das linhas) serão adequadas às 
necessidades de melhor atendimento da população, do desenvolvimento urbano, da 
racionalidade e economia dos serviços, sempre de acordo com a determinação do 
CONCEDENTE. 
 
b) A CONCESSIONÁRIA poderá, ao longo do prazo da CONCESSÃO, propor ao CONCEDENTE 
novos serviços, bem como novas alternativas operacionais e tecnológicas. 
 

CLÁUSULA XV 
Do Serviço Adequado 

 
1. A concessão da operação do Sistema de Transporte Público de Passageiros pressupõe a 
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários. 
 
2. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
conforto, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade da 
TARIFA. 
 
3. Para os fins previstos neste CONTRATO, considera-se: 
 
a) REGULARIDADE: a prestação dos serviços nas condições estabelecidas no PROJETO 
BÁSICO, neste CONTRATO e nas normas técnicas aplicáveis; 
 
b) CONTINUIDADE: a manutenção, em caráter permanente, da oferta dos serviços previstos no 
PROJETO BASICO; 
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c) EFICIÊNCIA: a execução dos serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis e em 
padrões satisfatórios, que busquem, em caráter permanente, a excelência, e que assegurem, 
qualitativa e quantitativamente, o cumprimento dos objetivos e das metas da concessão; 
 
d) CONFORTO: a manutenção dos serviços em níveis que assegurem a comodidade dos 
usuários conforme definido no PROJETO BASICO; 
 
e) SEGURANÇA: a operação, nos níveis exigidos no PROJETO BASICO, de modo a que sejam 
mantidos, em níveis satisfatórios, os riscos de acidentes; 
 
f) ATUALIDADE: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua 
conservação e manutenção, bem como a melhoria e a expansão do serviço, na medida das 
necessidades; 
 
g) GENERALIDADE: universalidade da prestação dos serviços conforme previsto no PROJETO 
BASICO, isto é, serviços iguais para todos os passageiros que utilizarem o sistema; 
 
h) CORTESIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: tratamento adequado aos usuários; 
 
i) MODICIDADE DA TARIFA: a justa correlação entre os encargos da CONCESSIONÁRIA e a 
retribuição paga pelos usuários, expressa no valor da TARIFA. 
 
4. A CONCESSIONÁRIA deve assegurar, durante todo o prazo da concessão, a prestação de 
serviço adequado, atendidas, integralmente, as condições estabelecidas no item anterior, nos 
termos das determinações emanadas do CONCEDENTE. 
 
5. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situações de caso 
fortuito ou força maior e de greve dos trabalhadores do Sistema de Transporte Público de 
Passageiros, nesta última hipótese deve ser respeitado o que preceitua os limites legais. 
 

CLÁUSULA XVI 
Da Qualidade dos Serviços 

 

1. Os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade constam do Anexo 
II.2 - Sistema de Controle da Qualidade, integrante deste CONTRATO. 
 

CLÁUSULA XVII 
Do Sistema Tarifário 

 

1. A TARIFA BASE apresentada pela CONCESSIONÁRIA na PROPOSTA FINANCEIRA 
vencedora da licitação, a balizar os valores de tarifas diferenciadas para início da concessão, é 
de R$ _________, sendo proibida a inclusão de qualquer tipo de cláusula que altere o valor acima 
citado, tais como taxas de serviços, comercialização, recarga, ou outros. 
 

2. O valor da TARIFA BASE corresponde ao valor de tarifa aplicável ao usuário pagante de tarifa 
para uso de serviço regular convencional. 
 

3. Para fins de aplicação de reajustamentos e revisões, ao longo da concessão deve ser sempre 
considerado o valor de TARIFA BASE, as diferenciadas dela decorrentes e os elementos da 
PROPOSTA FINANCEIRA vencedora da licitação. 
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4. As tarifas diferenciadas aplicáveis às LINHAS considerarão a aplicação dos descontos e dos 
multiplicadores fixados no Quadro abaixo sobre o valor da TARIFA BASE. 
 

TRANSPORTE CONVENCIONAL 
1. TARIFA CONVENCIONAL – 100% DA TARIFA BÁSICA 
 

TRANSPORTE DIFERENCIADO 
1. TARIFA DIFERENCIADA – (Conforme Tabela, anexo XI) 
 
4.1. Na hipótese de a aplicação dos percentuais sobre a TARIFA BASE, para o cálculo das 
demais tarifas, resultar(em) em valor(es) que não seja(m) múltiplo(s) de R$ 0,05 (cinco centavos 
de real), será aplicado arredondamento matemático das tarifas, pelo critério científico, para o 
múltiplo de R$ 0,05 (cinco centavos de real) mais próximo. 
 

5. A TARIFA a ser efetivamente cobrada dos usuários corresponderá ao produto do valor da 
TARIFA e o multiplicador de cada uma das modalidades de pagamento previstas no quadro 
acima. 
 

CLÁUSULA XVIII 
Da Revisão da TARIFA 

 
1. O valor da TARIFA BASE e das tarifas diferenciadas dela decorrentes será reajustado 
anualmente no mês de novembro, como data base, a do ORÇAMENTO, ou seja, novembro de 
2019 conforme disposto no EDITAL. 
 
2. A revisão anual da TARIFA BASE e das tarifas diferenciadas dela decorrentes será realizado 
através de DECRETO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
TR = TP * (1 + ((( PRDi / PRDo )* P1) + ( VINPC * P2 ) + ( VIGP-DI * P3 ))) 
onde: 
TR - é o valor revisado da TARIFA BASE; 
TP - é o valor da TARIFA BASE apresentado na PROPOSTA FINANCEIRA, considerando a data-
base inicial de novembro de 2018; 
 
PRDo - é o preço do litro de óleo do diesel S-10, relativo ao mês da data-base da PROPOSTA 
FINANCEIRA (novembro), extraído do Levantamento dos Preços Praticados em Três Rios/RJ, 
base mensal, do Sistema de Levantamento de Preços – SLP, da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, com referência ao Preço Médio da Distribuidora; 
 
PRDi - é o preço do litro de óleo do diesel S-10, relativo ao mês anterior ao da data de revisão 
(outubro), extraído do Levantamento dos Preços Praticados em Três Rios/RJ, base mensal, do 
Sistema de Levantamento de Preços – SLP, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis – ANP, com referência ao Preço Médio da Distribuidora; 
 
VINPC - variação acumulada do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, em percentual, 
no período entre o mês da data-base da PROPOSTA FINANCEIRA (NOVEMBRO), e o mês 
anterior ao da data de revisão (outubro), conforme valores publicados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE; 
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VIGP-DI – variação acumulada do IGP-DI, Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, em 
percentual, no período entre o mês da data-base da PROPOSTA FINANCEIRA (novembro) e o 
mês anterior ao da data de revisão (outubro), conforme valores publicados pela Fundação Getúlio 
Vargas - FGV (coluna 7); 
 
P1 – representa o percentual de custos com combustível, lubrificantes e pneus na planilha de 
cálculo da PROPOSTA FINANCEIRA; 
 
P2 – representa o percentual de custos com pessoal na planilha de cálculo da PROPOSTA 
FINANCEIRA; 
 
P3 – representa o percentual de custos com as despesas não contempladas nos fatores “P1” e 
“P2” na planilha de cálculo da PROPOSTA FINANCEIRA. 
 
1. O procedimento de revisão será o seguinte: 
a) Inicialmente, será aplicada a fórmula descrita no item anterior sobre o valor da TARIFA BASE 
vigente; 
 
b) Uma vez apurado o valor atualizado da TARIFA BASE, serão calculadas as tarifas 
diferenciadas, de acordo com o quadro de fatores de desconto e de multiplicação estabelecido 
na cláusula anterior. 
 
2. Na hipótese de a aplicação da fórmula de revisão da TARIFA BASE e/ou o cálculo de 
atualização das tarifas resultar(em) em valor(es) que não seja(m) múltiplo(s) de R$ 0,05 (cinco 
centavos de real), será aplicado arredondamento matemático das tarifas, pelo critério científico, 
para o múltiplo de R$ 0,05 (cinco centavos de real) mais próximo. 
 
3. O cálculo de revisão do valor da TARIFA BASE e das tarifas diferenciadas dela decorrentes 
será feito pela CONCEDENTE. 
 
4. Caberá ao Chefe do Poder Executivo Municipal decretar os novos valores de tarifa a serem 
cobrados pela CONCESSIONÁRIA na prestação dos serviços. 
 
5. Em caso de suspensão ou extinção de qualquer dos índices de revisão definidos na presente 
cláusula, deverão ser, temporária ou definitivamente, conforme o caso, substituídos por outros 
que representem a mesma categoria de custo e apresentem variação histórica semelhante ao do 
índice extinto. 
 

CLÁUSULA XIX 
Da Revisão da PLANILHA TARIFÁRIA 

 
1. A TARIFA BASE e as tarifas dela decorrentes serão revisadas para restabelecer a equação 
originária entre os encargos da CONCESSIONÁRIA e as receitas da concessão, formada pelas 
regras do presente contrato e do Edital de Licitação, bem como pela PROPOSTA FINANCEIRA 
vencedora da licitação, sempre que ocorrerem situações que afetem o equilíbrio econômico-
financeiro da concessão, respeitada a MATRIZ DE RISCOS, Anexo VI. 
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2. Qualquer alteração nos encargos da CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos, importará 
na obrigação do CONCEDENTE de recompor o equilíbrio econômico-financeiro deste 
CONTRATO. 
 
3. Para os efeitos previstos nos itens anteriores, a revisão dar-se-á, dentre outros, nos seguintes 
casos, que poderão ocorrer simultaneamente ou não: 
 
a) Ordinariamente no quinto e no décimo ano deste CONTRATO; 
 
b) Sempre que ocorrerem variações, para mais ou para menos, em percentual superior a 3% 
(três) por cento no Índice de Passageiros Equivalentes por Quilômetro do sistema, em relação 
aos montantes previstos na PROPOSTA FINANCEIRA; 
 
c) Sempre que ocorrer variação da composição de investimentos em frota, decorrente de 
determinação do CONCEDENTE, em razão de acréscimo ou diminuição de veículos, mudança 
de modal ou tipo de veículo, ou modificação de vida útil ou idade média máxima; 
 
d) ressalvados os impostos sobre a renda, sempre que forem criados, alterados ou extintos 
tributos que incidem sobre o serviço ou a receita da CONCESSIONÁRIA ou sobrevierem 
disposições legais, após a data de apresentação da PROPOSTA FINANCEIRA, de comprovada 
repercussão nos custos da CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos, conforme o caso; 
 
e) sempre que houver acréscimo ou supressão dos encargos previstos no PROJETO BÁSICO, 
para mais ou para menos, conforme o caso; 
 
f) sempre que ocorrências supervenientes, decorrentes de força maior, caso fortuito, fato do 
príncipe, fato da Administração ou de interferências imprevistas resultem, comprovadamente, em 
acréscimo ou redução dos custos da CONCESSIONÁRIA; 
g) sempre que houver alteração unilateral deste CONTRATO, que comprovadamente altere os 
encargos da CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos, conforme o caso; 
 

h) sempre que a CONCESSIONÁRIA auferir receita complementar; 
 

i) sempre que houver criação, alteração ou extinção do benefício de SUBSÍDIO; 
 

4. Sempre que haja lugar para a revisão do valor da TARIFA, o CONCEDENTE deverá, 
alternativamente ou complementarmente, adotar as seguintes medidas: 
 

a) adequar à oferta de serviço e/ou os investimentos exigidos da CONCESSIONÁRIA; 
 

b) obter receita complementar à CONCESSIONÁRIA; 
 

c) modificar o VALOR DA TARIFA na proporção suficiente para assegurar a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 
 

d) atribuir compensação financeira direta à CONCESSIONÁRIA. 
 

5. O processo de revisão da planilha tarifária será realizado sempre que ocorrer qualquer das 
situações, previstas no presente contrato, que imponha a sua ocorrência e terá início, de ofício, 
pelo CONCEDENTE, ou mediante requerimento formulado pela CONCESSIONÁRIA, 
acompanhado de "Relatório Técnico" ou “Laudo Pericial” que demonstre, cabalmente, o impacto 
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ou a repercussão de qualquer das ocorrências referidas nesta Cláusula sobre os principais 
componentes de custos considerados na formação da PROPOSTA FINANCEIRA e/ou sobre as 
receitas da CONCESSIONÁRIA. 
 

6. O CONCEDENTE terá o prazo de até 60 (sessenta) dias para decidir o processo a que alude 
o item anterior, contado da data de sua instauração de ofício ou mediante requerimento da 
CONCESSIONÁRIA, assegurando, previamente, no período, as garantias do contraditório, dos 
esclarecimentos e das justificativas que se façam necessários por parte da CONCESSIONÁRIA. 
 

7. Uma vez confirmada à necessidade de revisão da planilha tarifária, para restabelecer o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o CONCEDENTE adotará as medidas previstas no 
item 4 da presente cláusula. 
 

8. Na hipótese de a aplicação da fórmula de revisão da TARIFA BASE e/ou o cálculo de 
atualização das tarifas resultar(em) em valor(es) que não seja(m) múltiplo(s) de R$ 0,05 (cinco 
centavos de real), será aplicado arredondamento matemático das tarifas, pelo critério científico, 
para o múltiplo de R$ 0,05 (cinco centavos de real) mais próximo. 
 

CLÁUSULA XX 
Das Fontes de Receitas 

 
1. A principal fonte de receita da CONCESSIONÁRIA advirá da arrecadação das TARIFAS. 
 
2. A receita proveniente da comercialização, pela CONCESSIONÁRIA, de publicidade nos 
cartões eletrônicos será classificada como receita complementar da concessão, devendo ser 
considerada no cálculo tarifário como um custo negativo. 
 

CLÁUSULA XXI 
Dos Direitos e Obrigações dos Usuários 

 

1. Sem prejuízo das disposições contidas pelo Decreto Municipal nº 1.627, de 03 de outubro de 
2018, são direitos e obrigações dos usuários do transporte coletivo: 
1.1 - Receber serviço adequado; 
1.2 - Ser conduzido com segurança e urbanidade; 
1.3 - Ser tratado com respeito pela CONCESSIONÁRIA, através de seus prepostos e 
funcionários, bem como pelos funcionários da CONCEDENTE; 
1.4 - Ter o preço das tarifas compatíveis com a qualidade de serviço; 
1.5 - Ser transportado em ônibus em boas condições de manutenção e limpeza; 
1.6 - Utilizar o transporte coletivo dentro dos horários fixados pela CONCEDENTE; 
1.7 - Ter prioridade, por ocasião do planejamento do sistema de tráfego nas vias públicas, sobre 
o transporte individual por meio de canaletas ou faixas exclusivas aos ônibus; 
1.8 - Receber do CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA informações para a defesa de 
interesses individuais ou coletivos; 
1.9 - Levar ao conhecimento do CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA as irregularidades de 
que tenham conhecimento, referentes à execução da concessão; 
1.10 - Comunicar à CONCEDENTE os atos ilícitos praticados pela CONCESSIONÁRIA; 
1.11 - Contribuir para a permanência das boas condições dos veículos; 
1.12 - Colaborar com a organização de filas de passageiros, e atender a orientação para a entrada 
e a partida dos ônibus; 
 

1.13 - Obter e utilizar os serviços, observadas as normas da SECRETARIA; 
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1.14 - Receber do CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA informações necessárias ao uso 
correto dos serviços concedidos; 
1.15 - Portar-se de modo adequado, respeitando os demais usuários, fiscais e operadores, 
mantendo a ordem e bons costumes nos veículos, pontos de parada e terminais; 
1.16 - Pagar a tarifa devida corretamente; 
1.17 - Identificar-se quando usuário isento, conforme legislação vigente; 
1.18 - Apresentar o cartão do sistema de transporte ou outro comprovante de passagem à 
fiscalização do CONCEDENTE, quando solicitado; 
1.19 - Não comercializar, panfletar ou pedir esmolas no interior dos veículos, pontos de ônibus e 
terminais de integração; 
1.20 - Não utilizar o sistema de modo que venha comprometer a higiene dos veículos, terminais 
ou seus ocupantes; 
1.21 - Não transportar produtos que comprometam a segurança e conforto dos demais usuários. 
 

CLÁUSULA XXII 
Dos Direitos e das Obrigações do CONCEDENTE 

 

1. Sem prejuízo das disposições contidas no Decreto Municipal nº 1.627, de 03 de outubro de 
2018 e suas alterações, incumbe ao CONCEDENTE: 
1.1 - Fiscalizar, permanentemente, a exploração do Sistema de Transporte Público de 
Passageiros; 
1.2 - Fixar itinerários e pontos de parada; 
1.3 - Fixar horários, frequência e frota de cada linha; 
1.4 - Organizar, programar e controlar o sistema; 
1.5 - Implantar e extinguir linhas e extensões; 
1.6 - Aplicar as penalidades contratuais; 
1.7 - Intervir na concessão, nos casos e nas condições previstos neste CONTRATO; 
1.8 - Alterar o CONTRATO e extinguir a concessão, nos casos nele previstos; 
1.9 - Homologar a revisão da TARIFA, nas condições estabelecidas neste CONTRATO, visando 
manter o seu equilíbrio econômico-financeiro; 
1.10 - Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares da concessão e as cláusulas deste 
CONTRATO; 
1.11 - Implantar em conjunto com a CONCESSIONÁRIA, mecanismos permanentes de 
informação sobre os serviços prestados para facilitar o seu acesso aos usuários; 
1.12 - Estimular o uso do Sistema de Transporte Público de Passageiros; 
1.13 - Receber, apurar e promover a solução das reclamações dos usuários, quando julgadas 
procedentes; 
1.14 - Declarar bens imóveis de utilidade pública, com caráter de urgência, para fins de 
desapropriação ou instituição de servidão administrativa, estabelecer limitações administrativas 
e autorizar ocupações temporárias de bens imóveis, para assegurar a realização de serviços 
vinculados à concessão; 
1.15 - Estimular o aumento da qualidade dos serviços prestados aos usuários e o incremento da 
produtividade dos serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA; 
1.16 - Promover medidas que assegurem a adequada preservação e conservação do meio 
ambiente; 
1.17 - Zelar pela prestação de serviço em nível adequado, respeitados os critérios, diretrizes e 
parâmetros estabelecidos neste CONTRATO; 
1.18 - Assegurar a expansão de capacidade dos terminais, assim como da modernização, 
aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações vinculadas aos mesmos, de 
modo a manter a continuidade da prestação dos serviços em nível adequado; 
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1.19 - Implantar, manter e conservar os pontos de parada ao longo dos itinerários; 
1.20 - Estabelecer as normas de operação e padronização das características dos veículos, 
fornecendo-as à CONCESSIONÁRIA; 
1.21 – Estabelecer, anualmente, o Plano de Renovação da Frota para o ano seguinte. 

CLÁUSULA XXIII 
Dos Direitos e das Obrigações da CONCESSIONÁRIA 

 

1. Sem prejuízo do cumprimento dos encargos previstos no PROJETO BÁSICO e das 
disposições contidas no Decreto Municipal nº 1.627, de 03 de outubro de 2018 e suas alterações, 
incumbe à CONCESSIONÁRIA: 
1.1 - Manter a continuidade do serviço; 
 

1.2 - Receber justa remuneração pelos serviços prestados, mantida a equação econômico-
financeira do CONTRATO, na forma da lei; 
 

1.3 - Prestar o serviço delegado de forma adequada à plena satisfação dos usuários, conforme 
disposições estabelecidas em lei, nos regulamentos, editais, contratos e determinações. 
 

1.4 - Dar condições de pleno funcionamento aos serviços sob sua responsabilidade; 
 

1.5 - Manter atualizada sua escrituração contábil, de modo a possibilitar a fiscalização pública; 
 

1.6 - Cumprir as normas e determinações de operação e arrecadação, inclusive as atinentes à 
cobrança de TARIFA; 
 

1.7 - Operar somente com pessoal devidamente capacitado e habilitado, mediante contratações 
regidas pelo direito privado e legislação trabalhista, assumindo todas as obrigações delas 
decorrentes, obrigando-se a saldá-los na época própria, não se estabelecendo qualquer relação 
jurídica entre os terceiros e a CONCEDENTE;  
 

1.8 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à 
execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 
 

1.9 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
execução deste CONTRATO; 
 

1.10 - Utilizar somente veículos que preencham os requisitos de operação, conforme previsto nas 
normas regulamentares; 
 

1.11 - Promover a atualização e o desenvolvimento tecnológico das instalações, equipamentos e 
sistemas, com vistas a assegurar a melhoria da qualidade do serviço e a preservação do meio 
ambiente, nos termos da legislação pertinente; 
 

1.12 - Executar os serviços com rigoroso cumprimento de viagens e horários programados, 
características da frota, tarifa, itinerário, pontos de paradas, iniciais, intermediários e finais, e/ou 
terminais de integração, definidos pela CONCEDENTE; 
 

1.13 - Submeter-se à fiscalização da CONCEDENTE, facilitando-lhe a ação e cumprindo as suas 
determinações; 
 

1.14 - Apresentar os seus veículos para inspeção técnica programada, em local determinado ou 
na garagem, com infraestrutura adequada para realização dos serviços, limpos e com seus 
sistemas funcionais, elétricos, pneumáticos, mecânicos e outros equipamentos ou acessórios, 
em perfeitas condições de uso, sanando imediatamente as irregularidades que possam 
comprometer o conforto e a segurança do transporte de passageiros, para a obtenção do 
certificado de vistoria e ou cadastro; 
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1.15 - Apresentar, sempre que solicitado, os seus veículos para inspeções técnicas eventuais, 
sanando as irregularidades que possam comprometer o conforto e a segurança do transporte de 
passageiros, sujeitando-se ao afastamento de tráfego dos veículos que se apresentem sem 
condição de operação, os quais deverão ser substituídos por outros, com as mesmas 
características, de forma que o atendimento dos serviços de nenhum modo possa ser 
prejudicado; 
 

1.16 - Apresentar, sempre que solicitado, os veículos para inspeções veiculares, testes de fumaça 
e outros testes mecânicos, ambientais e operacionais necessários para manutenção da qualidade 
do sistema; 
 

1.17 - Preservar o funcionamento e a inviolabilidade dos equipamentos e/ou instrumentos 
obrigatórios, tais como: contador de passageiros, validador de cartão, tacógrafo, sistema de 
segurança de porta e outros; 
 

1.18 - Tomar imediatas providências no caso de interrupção de viagem, para não prejudicar o 
usuário; 
 

1.19 - Afixar cartazes de utilidade pública na frota de veículos, conforme solicitado pela 
CONCEDENTE; 
 

1.20 - Disponibilizar nos veículos, os adesivos, legendas, placas ou dispositivos informativos, 
internos, determinados pela CONCEDENTE, em adequado estado de conservação e 
funcionamento; 
 

1.21 - Desenvolver ações que visem ao bem-estar de seus funcionários durante o período de 
trabalho; 
 

1.22 - Desenvolver, executar e participar em conjunto com a CONCEDENTE, de campanhas 
educativas aos usuários do transporte coletivo; 
 

1.23 - Manter garagem(ns), no prazo estabelecido no subitem 7.1.2 do Edital, com área de 
estacionamento, abastecimento, manutenção, inspeção e administração suficiente para toda sua 
frota e equipamentos, observando todas as normas técnicas da CONCEDENTE, bem como à 
legislação pertinente, inclusive de uso do solo e meio ambiente; 
 

1.24 - Garantir ao CONCEDENTE o livre acesso às suas instalações operacionais e veículos, 
para o exercício de suas atividades de gerenciamento do serviço de transporte coletivo; 
 

1.25 - Orientar adequadamente os operadores sobre determinações operacionais definidas pela 
CONCEDENTE; 
 

1.26 - Responsabilizar-se pela obtenção das licenças e autorizações necessárias para 
desenvolvimento de suas atividades; 
 

1.27 - Providenciar, durante a operação, a limpeza de matérias estranhas que comprometam a 
higiene nos veículos; 
 

1.28 - A CONCESSIONÁRIA será responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à 
CONCEDENTE, aos usuários ou a terceiros na execução do objeto do CONTRATO, sem que a 
fiscalização exercida pela CONCEDENTE exclua ou atenue essa responsabilidade; 
 
1.29 - Transportar os clientes portadores de cartões com créditos vendidos antecipadamente, 
observando os critérios de uso de cada tipo de cartão; 
 

1.31 - Encaminhar, quando solicitado, a documentação de prova de regularidade para com as 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio da sede do licitante, ou outra equivalente, 
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na forma da Lei; e a de regularidade relativa para com a Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 
 

1.31.1 - A inadimplência da CONCESSIONÁRIA com referência aos encargos estabelecidos 
nesta cláusula, não transfere à CONCEDENTE a responsabilidade pelo seu pagamento, não 
gerando qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONCEDENTE. 
 

1.32 – Solicitar ao CONCEDENTE autorização prévia para substituição de veículos, respeitando 
ao Plano de Renovação da Frota e os critérios estabelecidos pelo ÓRGÃO GESTOR. 
 

2. Incumbe, também, à CONCESSIONÁRIA: 
 

2.1 - Divulgar, adequadamente, ao público em geral e ao usuário em particular, a ocorrência de 
situações excepcionais e, a adoção de esquemas especiais de operação devido à realização de 
obras nas vias; 
 

2.2 - Apoiar a ação das autoridades e representantes do Poder Público, em especial da polícia, 
dos bombeiros, da defesa civil, da saúde e das Forças Armadas; 
 

2.3 - Acatar todas as medidas tomadas pelos responsáveis investidos de autoridade de gestores 
do transporte urbano que se fizerem necessárias à garantia da fluidez da operação e da 
segurança dos usuários, em caso de acidentes ou situações anormais à rotina; 
 

2.4 - Providenciar para que os encarregados da segurança de bens e pessoas sejam registrados 
junto às repartições competentes, portem crachá indicativo de suas funções e estejam instruídos 
a prestar apoio à ação da autoridade policial. 
 

CLÁUSULA XXV 
 

Do Sistema da Bilhetagem e da Comercialização 
 

1. Para o início de sua operação, a CONCESSIONÁRIA deverá dispor de todos os bens, 
equipamentos, em condições de funcionamento no prazo estabelecido no Edital, inclusive, a 
garagem para os ônibus conforme subitem 7.1.2 do Edital, atendendo a todas as exigências do 
PROJETO BÁSICO. 
 

CLÁUSULA XXVI 
 

Da Garantia de Cumprimento das Obrigações Contratuais 
 

1. Em garantia do bom cumprimento das obrigações assumidas na execução deste CONTRATO 
(Garantia de Execução), a CONCESSIONÁRIA presta, na data de assinatura do presente 
instrumento, em favor do CONCEDENTE, garantia no montante de R$ ___________ 
(_______________________), 1% (um por cento) do valor do Contrato, numa das modalidades 
previstas no art. 56 da Lei Federal 8.666/93, a qual deverá ser mantida durante toda a vigência 
da CONCESSÃO, devendo ser renovada anualmente pela CONCESSIONÁRIA, com as 
atualizações previstas nesta cláusula. 
 

2. Por ocasião da renovação anual da garantia o seu valor deverá ser atualizado pelo mesmo 
índice de revisão da TARIFA BASE no período. 
 

3. O CONCEDENTE executará a garantia nos seguintes casos de inadimplemento contratual da 
CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas neste 
instrumento: 
 

a) Descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, das condições e/ou do prazo para início da 
operação previsto em sua PROPOSTA TÉCNICA vencedora; 
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b) Cometimento de infração, por parte da CONCESSIONÁRIA, que resulte na extinção do 
contrato de concessão, por caducidade; 
 

c) Para o ressarcimento de qualquer obrigação financeira, de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA, que o CONCEDENTE, subsidiaria ou solidariamente, seja compelido a 
assumir em razão de inadimplemento da CONCESSIONÁRIA; 
 

4. Sempre que o CONCEDENTE executar a garantia, desde que não seja extinta a concessão, 
por caducidade, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder à reposição do seu montante integral, 
no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar daquela execução. 
 

5. A execução da garantia, por parte do CONCEDENTE, somente ocorrerá após o devido 
processo legal e o exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa por parte da 
CONCESSIONÁRIA. 
 

6. Quando da extinção da CONCESSÃO, a garantia será restituída, mediante requerimento da 
CONCESSIONÁRIA, obedecidas às normas aplicáveis à espécie. 
 

CLÁUSULA XXVII 
Da Intervenção 
 

1. Para assegurar a adequada prestação do serviço ou para sanar deficiência grave na respectiva 
prestação, bem como, o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais 
pertinentes, o CONCEDENTE poderá intervir na operação do serviço. 
 

2. Considera-se deficiência grave na prestação do serviço, para efeito do item anterior, 
ressalvadas situações de caso fortuito ou força maior: 
 

a) a reiterada inobservância das normas regulamentares do serviço, tais como as concernentes 
ao itinerário ou horário determinado; 
 

b) o não atendimento de notificação expedida pelo CONCEDENTE para retirar de circulação 
veículo considerado em condições inadequadas para o serviço; 
 

c) o descumprimento pela CONCESSIONÁRIA de suas obrigações tributárias, previdenciárias e 
trabalhistas; 
 

d) a realização de "lock out", ainda que parcial; 
 

e) a transferência, pela CONCESSIONÁRIA da operação dos serviços sem prévio e expresso 
consentimento do CONCEDENTE. 
 

3. A intervenção far-se-á por decreto do Prefeito, que conterá a designação do interventor, o 
prazo da intervenção, bem como as causas, os objetivos e os limites da medida. 
4. No período de intervenção, o CONCEDENTE assumirá, total ou parcialmente, o serviço, 
passando a controlar os meios materiais e humanos que a CONCESSIONÁRIA utiliza, assim 
entendidos o pessoal, os veículos, as garagens, as oficinas, e todos os demais meios 
empregados, necessários à operação. 
 

5. O procedimento administrativo de intervenção deverá ser concluído no prazo de até 180 (cento 
e oitenta) dias corridos, sob pena de considerar-se inválida a intervenção, aplicando-se o previsto 
no item anterior. 
 

6. Cessada a intervenção, se não for extinto o contrato, por caducidade, a administração do 
serviço será devolvida à CONCESSIONÁRIA, precedida de prestação de contas pelo interventor, 
que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. 
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7. O interventor deverá cumprir, durante o período que durar a intervenção, todos os 
compromissos da CONCESSIONÁRIA, inclusive aqueles relacionados aos financiamentos 
contratados. 
 

CLÁUSULA XXVIII 
Da Extinção da Concessão 
 

1. Extingue-se a concessão por: 
a) advento do termo contratual; 
b) encampação; 
c) caducidade; 
d) rescisão; 
e) anulação; 
f) falência ou extinção da empresa CONCESSIONÁRIA. 
 

2. Na extinção da concessão haverá a imediata assunção do serviço pelo CONCEDENTE, 
procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários. 
 

3. A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações pelo CONCEDENTE. 
 

4. Nos casos de advento do termo contratual e encampação, o CONCEDENTE, antecipando-se 
à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação 
do montante da indenização que será devida à CONCESSIONÁRIA, na forma prevista neste 
CONTRATO. 
 

5. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo PODER CONCEDENTE, durante o 
prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa, especifica. 
 

6. No caso de encampação, a retomada do serviço far-se-á: 
 

I. com a prévia indenização das parcelas dos investimentos realizados, ainda não amortizados 
ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO, deduzidos 
os ônus financeiros remanescentes; 
 

II. com a prévia desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações decorrentes de 
contratos de financiamentos por esta contraídos com vistas ao cumprimento do CONTRATO, 
mediante, conforme o caso:  
 

a. prévia assunção, perante as instituições financeiras credoras, das obrigações contratuais da 
CONCESSIONÁRIA, em especial quando a receita tarifária figurar como garantia do 
financiamento; ou, 
 

b. prévia indenização à CONCESSIONÁRIA da totalidade dos débitos remanescentes desta 
perante as instituições financeiras credoras. 
 

III. com a prévia indenização de todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e 
indenizações que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive 
honorários advocatícios, em decorrência do consequente rompimento dos respectivos vínculos 
contratuais; 
 

IV. com a prévia indenização, a título de lucros cessantes, da remuneração do capital pelo 
rompimento antecipado do CONTRATO, calculada com base na proposta da 
CONCESSIONÁRIA, através da margem de receita líquida prevista para o prazo restante da 
concessão. 
 

7. A inexecução total ou parcial do CONTRATO acarretará, a critério do CONCEDENTE, a 
declaração da caducidade da concessão, ou a aplicação de sanções contratuais. 
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8. A caducidade poderá ser declarada pelo CONCEDENTE quando o serviço estiver sendo 
prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e 
parâmetros definidores da qualidade do serviço, assim como quando a CONCESSIONÁRIA: 
 

a) descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais e regulamentares concernentes à 
concessão; 
 

b) paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso 
fortuito ou força maior; 
 

c) perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação 
do serviço concedido, ou as condições mínimas de habilitação definidas no edital de licitação que 
antecedeu a contratação; 
 

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

e) não atender a intimação de CONCEDENTE no sentido de regularizar a prestação do serviço; 
 

f) for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive 
contribuições sociais; 
 

9. A declaração de caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da 
inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito de ampla 
defesa. 
 

10. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicada à 
CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais abrangidos pelos casos 
relacionados neste CONTRATO, com a abertura, em cada caso, de um prazo para corrigir as 
falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais, ressalvado o 
caso de inadimplemento decorrente de descumprimento do prazo proposto para início da 
operação dos serviços, hipótese em que a caducidade do contrato será declarada sem prévia 
concessão de prazo à CONCESSIONÁRIA para corrigir a falha. 
 

11. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será 
declarada por decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, independentemente de 
indenização prévia, calculada no decurso do processo. 
 
12. A indenização de que trata o item acima, será devida na forma estabelecida em Lei, 
descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONÁRIA. 
 

13. A declaração de caducidade acarretará, ainda: 
 

a) a execução das garantias contratuais, para ressarcimento de eventuais prejuízos do 
CONCEDENTE; 
 

b) retenção de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite dos prejuízos, 
causados ao MUNICÍPIO. 
 

14. Declarada a caducidade, não resultará para o CONCEDENTE qualquer espécie de 
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou 
com empregados da CONCESSIONÁRIA. 
 

CLÁUSULA XXIX 
Da Transferência da Concessão 
 

1. É vedada a sub concessão dos serviços. 
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2. A CONCESSIONÁRIA não poderá, no todo ou em parte, transferir a concessão ou o seu 
controle acionário, salvo quando houver expressa e prévia anuência do CONCEDENTE, sob 
pena de caducidade da concessão, nos termos do artigo 27 da Lei Federal nº 8.987/95. 
 

3. Para fins de obtenção da anuência a que se refere a presente cláusula deverá ser comprovado 
pela CONCESSIONÁRIA que a pessoa para a qual se transfere, no todo ou em parte, a 
concessão ou o controle societário da concessionária: 
 

a) atende integralmente às exigências estabelecidas no procedimento licitatório que precedeu a 
contratação, em especial às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e 
regularidade jurídica, fiscal e previdenciária necessárias à assunção do serviço; 
 

b) compromete-se formalmente a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor, sub-rogando-
se em todos os direitos e obrigações do cedente e prestando todas as garantias exigidas. 
 

CLÁUSULA XXX 
Dos Contratos da CONCESSIONÁRIA com Terceiros 
 

1. A CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento e a execução de 
atividades inerentes, acessórias ou complementares à concessão. 
 

2. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e os terceiros a que se refere o item 
anterior reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os 
terceiros e o CONCEDENTE. 
 

3. A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas 
regulamentares da concessão. 
 

CLÁUSULA XXXI 
Do Regime Fiscal 
 

1. A CONCESSIONÁRIA ficará sujeita, nos termos e nas condições da legislação brasileira 
aplicável, ao regime fiscal que vigorar no prazo da concessão. 
 
CLÁUSULA XXXII 
Dos Financiamentos para Investimentos 
 

1. A CONCESSIONÁRIA é a única responsável pela obtenção dos financiamentos necessários 
à execução dos serviços vinculados à concessão. 
 

2. Nos contratos de financiamento, a CONCESSIONÁRIA poderá oferecer em garantia os direitos 
emergentes da concessão, até o limite em que não comprometa a execução dos serviços 
concedidos. 
 

3. A CONCESSIONÁRIA não poderá opor ao CONCEDENTE quaisquer exceções ou meios de 
defesa como causa justificadora do descumprimento de qualquer condição estabelecida neste 
CONTRATO, especialmente do descumprimento dos cronogramas de implantação dos serviços 
concedidos, em decorrência da inviabilização parcial ou total ou do atraso na contratação dos 
financiamentos aludidos no item anterior. 
 

CLÁUSULA XXXIII 
Dos Deveres Gerais das Partes 
 

1. As partes comprometer-se-ão a cooperar e a prestar auxílio mútuo na consecução dos 
objetivos e das metas da concessão. 
 

2. Constitui especial obrigação da CONCESSIONÁRIA, zelar para que nos seus contratos com 
terceiros, com objeto integrado às atividades da concessão, sejam rigorosamente observadas as 
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regras deste CONTRATO e demais normas legais, regulamentares e técnicas aplicáveis, 
sobretudo no que diz respeito às medidas de salvaguarda dos usuários, do pessoal afeto à 
concessão e do meio ambiente. 
 

3. Para os fins previstos no item anterior, a CONCESSIONÁRIA compromete-se e responsabiliza-
se perante o CONCEDENTE a contratar apenas entidades que detenham capacidade técnica e 
profissional adequada. 
 

CLÁUSULA XXXIV 
Do Exercício de Direitos 
 

1. O não exercício, ou o exercício intempestivo ou parcial, de qualquer direito que assista a 
qualquer das partes ao abrigo deste CONTRATO não importa a renúncia desse direito, nem 
impede seu exercício posterior, nem constitui moratória ou novação da respectiva obrigação. 
 

CLÁUSULA XXXV 
Das Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA perante o CONCEDENTE 
 

1. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos danos causados aos bens utilizados nos serviços, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a atuação da fiscalização do CONCEDENTE. 
 

2. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução deste CONTRATO. 
 

3. A CONCESSIONÁRIA responderá, nos termos da lei, por quaisquer prejuízos causados aos 
usuários ou terceiros no exercício da execução das atividades da concessão, não sendo 
imputável ao CONCEDENTE qualquer responsabilidade, direta ou indireta; a fiscalização 
exercida pelo CONCEDENTE não exclui ou atenua essa responsabilidade. 
4. A CONCESSIONÁRIA responde, também, nos termos da relação comitente comissário, pelos 
prejuízos causados a terceiros pelas entidades que contratar para a execução de atividades 
vinculadas à concessão. 
 

CLÁUSULA XXXVI 
Da Alteração do CONTRATO 
 

1. Este CONTRATO poderá ser alterado nos seguintes casos: 
 

I - unilateralmente, pelo CONCEDENTE; 
 

II - por acordo: 
 

a) quando conveniente a substituição de garantias contratuais; 
 

b) quando necessária a modificação para restabelecer a relação que as partes pactuaram 
inicialmente, entre os encargos da CONCESSIONÁRIA e as receitas da concessão, objetivando 
a manutenção do inicial equilíbrio econômico e financeiro deste CONTRATO. 
 

2. No caso de supressão unilateral, pelo CONCEDENTE, de serviços, se a CONCESSIONÁRIA 
já houver adquirido os materiais ou contratado e recebido os serviços, os mesmos deverão ser 
indenizados pelo CONCEDENTE, pelos custos de aquisição, devidamente comprovados. 
 

3. Em havendo alteração unilateral deste CONTRATO, que altere os encargos da 
CONCESSIONÁRIA, o CONCEDENTE deverá restabelecer, em caráter imediato, o seu inicial 
equilíbrio econômico e financeiro. 
 

4. As revisões do valor da TARIFA, nos casos previstos neste contrato, não caracterizam 
alteração contratual. 
 



Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

 
                                                  Processo Administrativo nº 2018/6/5204 
 
                                    Processo Licitatório nº 085/2018 
 
                                        Concorrência Pública nº 001/2018 
 
 

Página 42 de 118  

5. A modificação, cisão fusão ou criação de novas linhas não caracteriza modificação do contrato, 
entretanto, caso modifique o equilíbrio econômico-financeiro, implicará a necessidade de revisão 
da tarifa 
 

CLÁUSULA XXXVII 
Da Inexecução e da Rescisão do CONTRATO 
 

1. Este CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no caso de 
descumprimento das normas contratuais pelo CONCEDENTE, mediante ação judicial 
especialmente intentada para esse fim. 
 

2. Na hipótese prevista no item anterior, os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA não 
poderão ser interrompidos ou paralisados até o trânsito em julgado da decisão judicial ou da 
celebração do acordo. 
 

CLÁUSULA XXXVIII 
Das Causas Justificadoras da Inexecução 
 

1. A inexecução deste CONTRATO, resultante de força maior, de caso fortuito, de fato do 
príncipe, de fato da Administração e de interferência imprevista que, embora retarde ou impeça 
a execução parcial ou total do ajuste, exonera a CONCESSIONÁRIA de qualquer 
responsabilidade pelo atraso no cumprimento dos cronogramas físicos implantação dos serviços, 
bem como pelo descumprimento das obrigações dele emergentes. 
2. Perante a ocorrência de qualquer das superveniências aqui previstas, as partes acordarão se 
haverá lugar à reposição do equilíbrio econômico e financeiro deste CONTRATO, nos termos 
nele previstos, ou à sua extinção, caso a impossibilidade de cumprimento do mesmo se torne 
definitiva. 
 

CLÁUSULA XXXIX 
Das Sanções Administrativas 
 

1. A CONCESSIONÁRIA concorda expressamente em se submeter às sanções fixadas 
unilateralmente pelo ÓRGÃO GESTOR, estabelecidas em regulamentos vigentes ou em futuras 
alterações destes regulamentos, bem como, em se submeter às sanções que venham a ser 
estabelecidas no REGULAMENTO OPERACIONAL, em especial: 
 

(I) as sanções relativas às infrações de índole operacional; 
 

(II) as sanções decorrentes do descumprimento das normas e parâmetros do ÓRGÃO GESTOR; 
 

(III) as sanções decorrentes da obtenção de resultados insatisfatórios em índice de avaliação de 
desempenho operacional estabelecido pelo ÓRGÃO GESTOR; 
 

2. Sem prejuízo das penalidades estabelecidas e eventualmente aplicadas com base no 
REGULAMENTO OPERACIONAL, o ÓRGÃO GESTOR, garantida a ampla defesa, poderá 
aplicar a CONCESSIONÁRIA as seguintes sanções pela inexecução parcial ou total das 
obrigações estabelecidas neste CONTRATO, observadas a natureza e a gravidade da falta: 
 

(I) advertência; 
 

(II) multa; 
 

(III) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração; 
 

(IV) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
 

(V) declaração de caducidade da Concessão; 
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(VI) apreensão de veículo. 
 

3. - A advertência será aplicada nos casos de infração leve. 
 

4. - A multa será aplicada nos casos de reincidência e de infrações de gravidade média e grave. 
 

5. - O valor das multas variará de 0,001% (um milésimo por cento) a 1,0% (um por cento) do 
VALOR DO CONTRATO. 
 

6. - No caso de infrações continuadas será fixada multa diária enquanto perdurar o 
descumprimento. 
 

7. - Para efeito de determinação do valor das multas o VALOR DO CONTRATO será corrigido 
anualmente, a partir da celebração do presente CONTRATO, mediante a aplicação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC. 
 

8. - As multas poderão ser executadas por meio do seguro garantia. 
 

9. - A partir do ato que a aplicou, o valor da multa será corrigido pela incidência do percentual de 
variação mensal do Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC. 
10. - As multas não terão caráter compensatório ou indenizatório e serão aplicadas sem prejuízo 
da responsabilidade administrativa, civil ou criminal da CONCESSIONÁRIA. 
 

11. - A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração e a declaração de inidoneidade serão aplicadas nas hipóteses de infração grave 
e, conforme o caso, nas hipóteses de: 
 

(I) condenação definitiva pela prática, por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
 

(II) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação e do CONTRATO; 
 

 (III) carência de idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
 

12. - A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração serão aplicados por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 

13. - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será 
mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante o ÓRGÃO GESTOR, que será concedida sempre que a 
CONCESSIONÁRIA ressarcir o PODER CONCEDENTE pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na sub cláusula anterior. 
 

14. - Independente dos critérios específicos de graduação previstos na sub cláusula 2 – cláusula 
XXXIX e de outros previstos no REGULAMENTO OPERACIONAL a gradação das penas 
observará a seguinte escala: 
 

(I) a infração será considerada leve quando decorrer de condutas involuntárias ou escusáveis da 
CONCESSIONÁRIA, da qual ela não se beneficie e que não cause prejuízo ao USUÁRIO, ao 
PODER CONCEDENTE ou a terceiros; 
 

(II) a infração será considerada de gravidade média quando decorrer de conduta inescusável, 
mas que não traga para a CONCESSIONÁRIA qualquer benefício ou proveito, nem afete número 
significativo de USUÁRIOS; e 
 

(III) a infração será considerada grave quando a ÓRGÃO GESTOR constatar presente um dos 
seguintes fatores: 
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a) ter a CONCESSIONÁRIA, agido com má-fé; 
 

b) da infração, decorrer benefício direto ou indireto para a CONCESSIONÁRIA; 
 

c) o número de USUÁRIOS atingido for significativo. 
 

15. - Na definição da gravidade da inadimplência, na fixação da penalidade, na quantificação do 
seu valor e na eventual cumulação das sanções correspondentes, o ÓRGÃO GESTOR observará 
as seguintes circunstâncias, dentre outras que entender pertinentes: 
 

(I) a proporcionalidade entre a intensidade da sanção e a gravidade da inadimplência, inclusive 
quanto ao número dos USUÁRIOS atingidos; 
 

(II) os danos resultantes da inadimplência para os SERVIÇOS e para os USUÁRIOS; 
 
(III) a vantagem auferida pela CONCESSIONÁRIA em virtude da inadimplência verificada; 
 

(IV) a receita da CONCESSIONÁRIA; 
 

 (V) a situação econômica e financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial a sua capacidade de 
geração de receitas e o seu patrimônio; 
 

(VI) os antecedentes da CONCESSIONÁRIA; 
 

(VII) a reincidência específica, assim entendida a repetição de falta de igual natureza após o 
recebimento de notificação anterior, no prazo de 1(um) ano, contado da notificação do ato de 
instauração do processo; e 
 

(VIII) as circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da situação, conforme entender o 
ÓRGÃO GESTOR. 
 

16 - As sanções descritas nas sub cláusulas 11 e 12 não serão necessariamente aplicadas em 
sequência gradativa (da mais leve para amais gravosa), podendo ser impostas cumulativamente, 
a depender da gravidade da inadimplência verificada. 
 

17 - A autuação, aplicação ou cumprimento de sanção não desobriga a CONCESSIONÁRIA de 
corrigir a falta correspondente. 
 

18 - O não cumprimento dos prazos de implantação do sistema de transporte coletivo sujeitará a 
CONCESSIONÁRIA à multa de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o VALOR DO 
CONTRATO e multa moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) do VALOR DO 
CONTRATO por dia de atraso até o efetivo início da operação do sistema de transporte coletivo. 
 

19. - A Concedente, em face da falta de pagamento da multa, no prazo previsto no parágrafo 
anterior, poderá adotar isolada ou cumulativamente: 
 

I. Inscrição da Concessionária no Cadastro da Dívida Ativa do Município; 
 

II. Execução da Garantia de Obrigações Contratuais; 
 

III. Declaração de caducidade da Concessão. 
 

20.- O pagamento de multa não exime o infrator do cumprimento das exigências legais ou 
regulamentares que a tiverem determinado. 
 

21. - A multa será calculada pelo valor em reais, de acordo com a Lei Municipal em vigor. 
 

22. - A autuação repetida por mesmo infrator e com base no descumprimento da mesma 
obrigação caracteriza a reincidência da infração. 
 

23. - A cada reincidência ocorrida no prazo de 90 (noventa) dias, aplicar-se-á multa equivalente 
ao dobro da anteriormente aplicada. 
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CLÁUSULA XL 
Dos Recursos 
 

1. Dos atos do ÓRGÃO GESTOR, decorrentes da execução deste CONTRATO, a 
CONCESSIONÁRIA poderá interpor recurso. 
 

2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, neste mesmo prazo, 
fazê-lo subir, devidamente informado; neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro do prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 
 
3. Em qualquer caso, será garantida nova instância recursal até manifestação do Prefeito 
Municipal, aplicando-se o disposto no item anterior. 
 

4. A intimação dos atos e decisões a que se referem os itens acima será feita mediante 
comunicação escrita à CONCESSIONÁRIA. 
 

CLÁUSULA XLI 
Da Invalidade Parcial do CONTRATO 
 

1. Se alguma disposição deste CONTRATO vier a ser considerada nula ou inválida, tal fato não 
afetará as demais disposições, as quais se manterão plenamente em vigor. 
 

CLÁUSULA XLII 
Da Fiscalização da Concessão 
 

1. Os poderes de fiscalização do cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA 
emergentes deste CONTRATO serão exercidos pelo ÓRGÃO GESTOR. 
 

2. As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito dos poderes de fiscalização são 
imediatamente aplicáveis e vincularão a CONCESSIONÁRIA. 
 

3. No exercício das suas atribuições os encarregados da fiscalização da concessão terão livre 
acesso, em qualquer época, aos dados relativos à administração, à contabilidade e aos recursos 
técnicos e econômico-financeiros da CONCESSIONÁRIA, assim como aos equipamentos e às 
instalações integrantes ou vinculadas à concessão. 
 

4. A fiscalização da concessão será exercida pelo CONCEDENTE com o objetivo de assegurar 
o cumprimento dos encargos previstos neste contrato e em seus anexos, bem como na legislação 
vigente. 
 

5. Constitui, também, objetivo da fiscalização, assegurar aos usuários a prestação, pela 
CONCESSIONÁRIA, de serviço adequado, nas condições definidas neste CONTRATO. 
 

6. O ÓRGÃO GESTOR terá sob sua responsabilidade, a supervisão, inspeção e auditoria deste 
CONTRATO. 
 

7. O CONCEDENTE rejeitará, no todo ou em parte, instalações, veículos e serviços executados 
em desconformidade com as cláusulas deste CONTRATO com as especificações e com as 
normas técnicas. 
 

8. Os prazos para a conclusão dos reparos, substituições e correções serão estabelecidos pela 
fiscalização, no mesmo documento no qual foi procedida à intimação da CONCESSIONÁRIA. 
 

CLÁUSULA XLIII 
Da Prestação de Contas 
 



Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

 
                                                  Processo Administrativo nº 2018/6/5204 
 
                                    Processo Licitatório nº 085/2018 
 
                                        Concorrência Pública nº 001/2018 
 
 

Página 46 de 118  

1. A CONCESSIONÁRIA deverá anualmente, ao final do exercício fiscal, prestar contas ao poder 
concedente e publicar as demonstrações financeiras da concessão em jornal de circulação no 
município e em site da internet. 
 

CLÁUSULA XLIV 
Das Informações aos Usuários 
 

1. A CONCESSIONÀRIA deverá informar aos usuários do transporte público de passageiros, em 
linguagem acessível e de fácil compreensão sobre: 
I – seus direitos e responsabilidades; 
 

II – os direitos e obrigações dos operadores dos serviços; 
 

III – os padrões preestabelecidos de qualidade e quantidade dos serviços ofertados, bem como 
os meios para reclamações e respectivos prazos de resposta. 
 

CLÁUSULA XLV 
Dos Bens Reversíveis 
 

1. O presente contrato não possui BENS REVERSÍVEIS. 
 

CLÁUSULA XLVI 
Do Foro do CONTRATO de Concessão 
 

1. Fica eleito o foro da Comarca de Paraíba do Sul/RJ, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir 
possíveis dúvidas e ou litígios que possam surgir em virtude da execução do presente contrato. 
 

E, por assim estarem de mútuo acordo, os representantes do Município de Paraíba do Sul/RJ e 
da CONCESSIONÁRIA firmam este CONTRATO, lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas abaixo nominadas e assinadas. 
 

Paraíba do Sul/RJ, ____de _____________de ________. 
 
 
______________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 
REPRESENTANTE 
CARGO 
 
 
________________________________________________ 
EMPRESA VENCEDORA 
REPRESENTANTE 
CARGO 
 
 
TESTEMUNHAS:  1) _____________________________________________ 
 
 
   2) _____________________________________________ 
  

Esta Minuta de Contrato 
encontra-se devidamente 

examinada e aprovada por 
esta Procuradoria. 

 
 

___________________ 
Dr. Tarcísio Dias Maciel 

Procurador Geral 
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ANEXO II 
PROJETO BÁSICO 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
PROJETO BÁSICO: ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
O Projeto Básico consiste na descrição detalhada do objeto a ser contratado, dos serviços a 
executar, suas especificações, frequências e periodicidades, características do pessoal, insumos, 
materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, 
cuidados, deveres, disciplina, gestão da qualidade, informações a serem prestadas e controles a 
serem adotados. 
 
Integram o Anexo II – Projeto Básico: Especificações dos Serviços, os seguintes anexos 
complementares: 
Anexo II.1a – Manual de Especificação da Frota; 
Anexo II.1b – Manual de Especificação da Frota Pintura; 
Anexo II.2 – Sistema de Controle da Qualidade; 
Anexo II.3 – Sistema de Bilhetagem e de Monitoramento; 
Anexo II.4 – Especificação Operacional dos Serviços de Transporte Coletivo. 
 

1. LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS 
 

Ao CONTRATO é aplicável a legislação em vigor pertinente a matéria, em especial a 
regulamentação imposta pelo PODER CONCEDENTE, dispostas no Decreto Municipal nº 1.627, 
de 03 de outubro de 2018 
 

Também devem ser obedecidas as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, naquilo que não conflitar o que for expressamente determinado na legislação 
indicada e nas especificações do EDITAL ou seus anexos. 
 

A CONCESSIONÁRIA deve atender ainda às novas determinações legais que forem impostas 
após a publicação deste EDITAL, durante todo o prazo contratual, garantida a manutenção do 
equilíbrio econômico financeiro da proposta vencedora do presente certame. 
 

2. DEFINIÇÕES DE CARÁTER OPERACIONAL 
 

2.1 Sistema de Transporte Público de Passageiros - STPP: conjunto de linhas, equipamentos 
urbanos e Rurais e infraestrutura de transporte coletivo do MUNICÍPIO, que funcionam como uma 
estrutura organizada. 
 

2.2 Transporte Público de Passageiros ou Transporte Coletivo Regular: serviço de utilidade 
pública, prestado por uma empresa que atenda ao deslocamento de pessoas usuárias no 
MUNICÍPIO, a partir de características operacionais preestabelecidas no presente EDITAL e no 
CONTRATO, tais como horário, itinerário, frequência e tipo de veículo. 
2.3 Usuário ou Passageiro: pessoa que utiliza o STPP seja pagante de passagem, ou esteja 
enquadrado na gratuidade. 
 

2.4 Serviço: formas operacionais de atendimento às diferentes necessidades de deslocamento 
da população, como por exemplo, o transporte regular, diferenciado, especial, turístico, 
experimental, etc. 
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2.5 Veículo, ônibus ou micro-ônibus: unidade ou composição automotora, destinada ao transporte 
de passageiros. 
 

2.6 Itinerário: refere-se ao trajeto predeterminado a ser percorrido pelos veículos de uma linha 
para se deslocarem entre os seus dois pontos extremos, trajeto este definido pelas vias e 
localidades atendidas. 
 

2.7 Pontos de Parada: locais fixos e devidamente sinalizados ao longo do itinerário do veículo de 
transporte coletivo, destinado à parada para embarque e/ou desembarque de passageiros. 
 

2.8 Pontos Terminais: são os pontos extremos do itinerário de uma linha onde se dará o início ou 
o término das viagens. 
 

2.9 Pontos de Origem e Destino: pontos onde se inicia ou termina o deslocamento de uma pessoa 
ou veículo, por motivo específico. 
 

2.10 Abrigo: estrutura de pequeno porte, instalada nos pontos de parada do transporte público, 
para proteção aos passageiros. 
 

2.11 Baia de ônibus: parte ou faixa da via pública, ou fora dela, reservada para paradas de ônibus, 
destinada ao embarque e desembarque de passageiros. 
 

2.12 Plataforma: ponto de parada acessível construído sobre as calçadas ou nos terminais, como 
ajuda técnica para reduzir ou eliminar o desnível de acesso ao veículo. 
 

2.13 Linha: Serviço original regular de transporte prestado segundo regras operacionais, 
equipamentos, itinerário, terminais, pontos de parada intermediários e horários prefixados e 
estabelecidos em função da demanda. 
 

2.13.1 Quanto à função as linhas classificam-se em: 
Linha Direta (troncal): linha estrutural do sistema, capaz de captar os diversos fluxos das linhas 
alimentadores, onde predomina a função transporte, sem parada entre os terminais; 
Linha Semi-Direta (troncal): semelhante à anterior, porém com algumas paradas intermediárias; 
Linha Paradora (troncal): atua nos eixos troncais parando em todos os pontos de parada; 
Linha Interbairro: linha que liga um ou mais bairros sem passagem pelo centro da cidade; 
Linha Alimentadora: linha que liga polos de atração e/ou geração de viagens a terminais de 
transbordo ou transferência, onde predomina a função captação/distribuição; 
Linha Periférica: linha que liga um ou mais bairros; 
Linha Circular: linha que circula por várias regiões, inicia e termina no mesmo ponto. 
 

2.13.2 Quanto à operação as linhas classificam-se em: 
Circular: Linha com itinerário perimetral, operada em um único sentido, com um único ponto 
terminal para controle da oferta e da demanda; 
Radial: Linha que liga um ou mais bairros ao centro da cidade, com dois pontos terminais para 
controle da oferta e demanda; 
Circular/Radial: Linha que liga um ou mais bairros ao centro da cidade, com dois pontos 
terminais para controle da oferta e demanda, mas apenas um deles com horário de viagem 
definido. 
 

2.13.3 Com respeito às linhas define-se; 
Partição de Linhas: Transformação de uma linha em duas ou mais linhas, cujos itinerários, 
somados, constituem o da linha original; 
Prolongamento de Linha: Aumento de itinerário da linha para atender novas demandas de 
transporte; 
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Ramal: Derivação do itinerário principal da linha, para atender núcleo populacional fora de seu 
eixo; 
Encurtamento de Linha: Redução de itinerário da linha; 
Fusão de Linhas: Estabelecimento de um itinerário único para duas ou mais linhas. 
 

2.14 Tarifa: é a tarifa ou preço da passagem a ser fixada por ato do PODER CONCEDENTE, 
pelo preço da proposta vencedora desta concorrência. 
 

2.15 Custo do Passageiro Transportado: Considera-se “custo do passageiro transportado” do 
STPP, o valor monetário obtido pelo rateio do custo total da prestação do serviço entre o total de 
passageiros pagantes equivalentes do sistema, tendo sempre em conta o equilíbrio econômico e 
financeiro do serviço. 
 

2.16 Total de passageiros pagantes: o total de passageiros pagantes do STPP, independente 
de ter, ou não, desconto no preço da passagem. 
 

2.17 Pontos de origem e destino: pontos onde se inicia ou termina o deslocamento de um 
usuário dentro do STPP. 
 

2.18 Retorno operacional: retorno do veículo ao ponto de origem, a partir de um ponto 
intermediário do itinerário, para ajustamento da oferta à demanda. 
2.19 Viagem: é o deslocamento do veículo entre o ponto inicial e final da linha, com horário de 
início prefixado. 
 

2.19.1 As viagens se classificam quanto á modalidade em: 
Expressa/Direta: viagem sem parada em pontos intermediários, destinados ao atendimento de 
demanda ponto a ponto; 
Semi-Expressa/Semi-Direta: viagem com quantidade reduzida de parada em pontos 
intermediários, destinada ao atendimento da demanda ponto a ponto e de geradores de demanda 
importantes localizados ao longo do itinerário da linha; 
Paradora: viagem com quantidade elevada de paradas em pontos intermediários, destinada ao 
atendimento da demanda distribuída ao longo do itinerário da linha; 
 

2.20 Viagem em linha: deslocamento do veículo, ao longo do itinerário, com obrigatoriedade de 
paradas para embarque e desembarque em todos os pontos. 
2.21 Viagem fora de linha: deslocamento do veículo realizado entre pontos terminais sem 
transportar passageiros, ainda que fora do itinerário. 
2.22 Viagem expressa/direta: viagem em linha sem embarque e desembarque ao longo do 
itinerário. 
2.23 Viagem semi-expressa/semi-direta: viagem em linha onde se admite embarque e 
desembarques somente em alguns pontos determinados ao longo do itinerário. 
2.24 Ciclo: sequência completa de itinerário de uma linha para que o veículo retorne ao seu ponto 
de origem. 
2.25 Jornada de operação: intervalo de tempo entre o início e o fim de operação de uma 
determinada linha em um dia, podendo estender-se para o dia seguinte quando o fim de operação 
for posterior à meia noite. 
2.26 Início de operação: horário de partida da primeira viagem da linha a partir de um dos pontos 
terminais em uma jornada de operação. 
2.27 Fim de operação: horário de chegada da última viagem da linha a um dos pontos terminais, 
em uma jornada de operação. 
2.28 Terminal de Transporte: equipamento urbano instalado em área específica da via pública 
ou fora dela, dotada de infraestrutura própria destinada ao embarque e/ou desembarque de 
passageiros, e para onde convergem ou terminam várias linhas do STPP. 
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2.29 Transbordo: baldeação de passageiros de um veículo para outro em áreas pré-pagas. 
2.30 Integração: forma organizada de interligação entre linhas através de pagamento de uma 
única passagem com ou sem complemento de valor de tarifa. 
2.31 Integração física: operação em que a integração das linhas e/ou modos de transporte é 
facilitada pela sua ligação fronteiriça. 
2.32 Integração tarifária: integração onde o usuário paga uma única passagem ou complemento 
pela utilização de mais de uma linha. 
2.33 Integração no tempo ou integração sincronizada no tempo: dão-se quando veículos de 
linhas diferentes cumprem uma programação operacional (plano de horários) planejada para que 
cheguem juntos ao local de integração físico, permitindo aos usuários fazerem a transferência 
entre veículos com um tempo de espera adequado. 
2.34 Tempo de viagem do usuário: tempo necessário para o usuário se deslocar de seu ponto 
de origem ao ponto de destino. 
2.35 Tempo de viagem do veículo: tempo necessário para o veículo se deslocar entre seus 
pontos terminais, incluindo o tempo de parada no ponto terminal de origem. 
2.36 Tempo de terminal: tempo de permanência do veículo no ponto terminal, entre duas 
viagens sucessivas de sentidos opostos, realizadas pelo mesmo. 
2.37 Tempo de operação em pontos de parada e terminais: composto pelo tempo medido 
desde a parada total do veículo no ponto até o início de sua movimentação. 
2.38 Tempo de embarque e desembarque: tempo decorrido desde o instante de abertura até o 
instante de fechamento das portas do veículo. 
2.39 Tempo ocioso em pontos ou terminais: tempo de operação menos o tempo de embarque 
e desembarque. 
2.40 Tempo de percurso: tempo de viagem do veículo, não incluindo o tempo de parada no 
ponto terminal. 
2.41 Tempo em movimento: tempo necessário para a realização de um ciclo, incluídos os 
tempos nos pontos terminais. 
2.42 Intervalo: tempo decorrido entre a passagem de dois veículos sucessivos de uma mesma 
linha, em um sentido, por um ponto de referência. Também é conhecido como “headway” e 
representa o inverso da frequência. 
2.43 Intervalo entre viagens: tempo decorrido entre partidas ou passagens sucessivas de 
veículos, que se deslocam no mesmo sentido, em determinados pontos de uma linha ou corredor. 
2.44 Atraso: diferença positiva entre o tempo real de uma viagem do veículo e o tempo padrão 
estabelecido para ela. 
2.45 Velocidade comercial: resultado da divisão da extensão entre dois pontos de um 
determinado itinerário pelo respectivo tempo de percurso. 
2.46 Velocidade de movimento: resultado da divisão da extensão entre dois pontos de um 
determinado itinerário pelo respectivo tempo de movimento. 
2.47 Velocidade livre: velocidade obtida em uma viagem do veículo sob condições atmosféricas 
e de visibilidade ideais e sem restrição de tráfego. 
2.48 Frequência: número estipulado de viagens unidirecionais por unidade de tempo ou período 
fixado. 
2.49 Número de saídas semanais: quantidade total de viagens de veículos em uma linha, 
considerando os cinco dias úteis, um sábado e um domingo. 
2.50 Número de saídas mensais: quantidade total de viagens de veículos em uma linha, 
considerando um mês típico. 
2.51 Mês típico: Consiste no mês de 30 dias, com 04 (quatro) domingos, 04 (quatro) sábados, 
01 (um) feriado e 21 (vinte e um) dias úteis. 
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2.52 Extensão da linha: distância percorrida ao longo do itinerário para realização de uma 
viagem do veículo. 
2.53 Corredor de Transporte Coletivo: via, trecho de via ou conjunto de vias pelo qual trafega 
um conjunto de linhas de transporte coletivo. 
2.54 Quilometragem morta: somatória da quilometragem ociosa com a quilometragem 
percorrida nas viagens fora de linha. 
2.55 Quilometragem ociosa: extensão que os veículos percorrem da garagem até um dos 
pontos onde se inicia ou termina a viagem em linha, ou vice-versa. 
2.56 Demanda: número de passageiros que aflui ao STPP em um determinado período de tempo. 
2.57 Demanda equivalente: obtida através do número de passageiros pagantes/integral, 
somada ao número de passageiros pagantes/descontos convertidos em passagem integral na 
proporção dos seus descontos. 
2.58 Demanda potencial: número de passageiros passível de ser atraído para um determinado 
serviço de transporte. 
2.59 Capacidade nominal do veículo: número máximo de passageiros que pode ser 
transportado ao mesmo tempo pelo veículo. Inclui passageiros sentados mais os passageiros em 
pé, obedecendo a quantidade máxima definida no EDITAL e/ou contrato de concessão. 
2.60 Frota: conjunto de veículos de um mesmo tipo à disposição dos serviços de transporte 
público da região e/ou da linha 
2.61 Frota em operação: frota efetivamente utilizada em um determinado período de tempo, em 
determinada linha. 
2.62 Frota operacional total: frota total para atender o STPP, sem considerar a frota reserva. 
2.63 Frota reserva: número de veículos disponível para substituir os veículos da frota 
operacional total, quando necessário. 
2.64 Frota vinculada: soma da “frota operacional total” com a “frota reserva”, em uma 
determinada linha ou sistema. 
2.65 Fluxo de passageiros: número de passageiros transportados por unidade de tempo. 
2.66 Fluxo de veículos: número de viagens de veículos por unidade de tempo. 
2.67 Passageiros da viagem: número total de passageiros transportados em uma viagem do 
veículo. 
2.68 Lugares máximos oferecidos: resultado da multiplicação do número de viagens 
realizadas, por sentido de operação, pela capacidade nominal dos veículos utilizados em dada 
linha. 
2.69 Lugares máximos admitidos: resulta da soma do número de assentos com o número de 
passageiros em pé. 
2.70 Regularidade: cumprimento dos horários estabelecidos e manutenção da frequência 
predeterminada para funcionamento de uma linha. 
2.71 Índice de passageiros por quilômetro (IPK): relação entre o número total de passageiros 
transportados e a quilometragem total percorrida por uma ou mais linhas. 
2.72 Percurso Médio Anual (PMA): relação entre a quilometragem anual total percorrida e a 
frota utilizada em uma ou mais linhas de um mesmo modo de transporte. 
2.73 Idade do veículo: quantidade de anos, ou meses, entre o ano/modelo do chassi até a data 
de verificação da idade. 
2.74 Veículo novo ou veículo zero quilômetro: veículo sem uso anterior, com idade menor que 
seis meses. 
2.75 Idade média inicial da frota: média das idades dos veículos que iniciarão a operação, 
considerando a data de início. 
2.76 Idade média de manutenção da frota: média das idades dos veículos colocados à 
disposição do contrato, calculada em qualquer data ao longo de todo o contrato de concessão. 
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2.77 Período de ociosidade do veículo: intervalo de tempo entre o fim e o início de uma jornada 
de operação mais os tempos ociosos em pontos ou terminais. 
2.78 Período típico: período durante o qual o fluxo se mantém relativamente uniforme. 
2.79 Pessoal de operação ou Operador: as pessoas a serviço da CONCESSIONÁRIA que 
operam o STPP, compreendendo, em princípio, motoristas, cobradores, quando houver, 
despachantes, fiscais e pessoal de apoio operacional. 
2.80 Ocupação do veículo: número de passageiros que ocupam o veículo em determinado 
instante da viagem. 
2.81 Ocupação crítica: ocupação acima da máxima verificada ao longo de uma viagem do 
veículo. 
2.82 Índice de ocupação: número total de passageiros pela capacidade do veículo em um 
determinado momento. 
2.83 Oferta de lugares sentados: número de assentos disponibilizados no veículo para uso do 
passageiro. 
2.84 Programa operacional: Programação dos horários de um veículo ou conjunto de veículos 
com seus respectivos operadores. 
2.85 Tabela de Serviço: Relatório impresso contendo no mínimo a escala operacional da 
tripulação do veículo. 
2.86 Matriz de integração: é o conjunto de regras sobre o correto uso do direito de integração 
dos usuários do STPP. 
O gerenciamento, planejamento, controle, fiscalização e delegação do STPP serão realizados 
pelo ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA. 
 

O modelo adotado orienta-se pela exploração e prestação do serviço de transporte coletivo 
urbano e Rural de passageiros da modalidade regular, colocado à disposição do cidadão, contra 
a exigência de pagamento de tarifa, observado, quando for o caso, o direito a reduções ou 
isenções e a administração financeira por meio de caixa privado. 
 

I - O serviço convencional é o executado de forma contínua e permanente, obedecendo a 
horários, itinerários e frota preestabelecidos e remunerados mediante o pagamento de uma tarifa; 
 

Especificamente, o objeto da concessão compreende a concessão para Operação dos Serviços 
Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros URBANO e RURAL, na modalidade regular, 
conforme descrição neste EDITAL. 
 

Além deste objeto, compreende ainda os seguintes itens: 
a) Cobrança dos usuários do serviço de transporte coletivo de passageiros, das tarifas oficiais 
fixadas pelo PODER CONCEDENTE, em observância às determinações do MUNICÍPIO. 
 

b) Comercialização com pagamento em espécie das passagens no interior dos veículos e a venda 
de crédito antecipado através de postos de venda integrados. 
 

c) Manutenção, limpeza, remoção, guarda e conservação, de acordo com os melhores 
procedimentos técnicos, dos veículos que integram a frota necessária à realização dos serviços 
objeto da CONCESSÃO, bem como dos demais equipamentos embarcados que neles estejam 
implantados. 
 

d) Utilização de instalações adequadas (garagens) para a execução das atividades operacionais, 
administrativas e de manutenção, bem como para estacionamento prolongado e guarda dos 
veículos, e dotadas de equipamentos, infraestrutura e ferramental necessário. 
 

e) Divulgação de informações sobre o funcionamento do serviço e de orientação ao usuário para 
a sua adequada utilização, bem como recepção de reclamações, sugestões e elogios dos 
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usuários mediante a disponibilização de interfaces na forma de um Sistema de Atendimento ao 
Passageiro/Cliente, que compreenderá serviço telefônico, website e outros meios. 
 

f) Execução e manutenção de programas de treinamento e capacitação dos funcionários no 
exercício das atividades direta ou indiretamente relacionadas à prestação do serviço de 
transporte. 
 

As principais atividades a serem executadas pela CONCESSIONÁRIA consistem em: 
I. Prestar os serviços de transporte coletivo com operação adequada à satisfação dos usuários 
conforme disposições estabelecidas no Decreto Municipal nº 1.627, de 03 de outubro de 2018, 
no presente EDITAL e seus anexos, com rigoroso cumprimento dos itinerários, viagens e horários 
programados das linhas de transporte coletivo, características da frota, tarifas e pontos de parada 
definidos pelo ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA. 
 

II. Cumprir as normas de operação e arrecadação, inclusive no que diz respeito à cobrança de 
tarifa nos ônibus, responsabilizando-se pela receita. 
 

III. Promover a limpeza dos ônibus. 
 

IV. Manter a frota conforme requisitos de operação e manutenção estabelecidos pelo ÓRGÃO 
GESTOR DO SISTEMA. 
 

V. Promover, periodicamente, treinamentos adequados a seus funcionários, com orientações 
específicas de acordo com cada função, para manutenção do bom atendimento aos usuários do 
transporte coletivo. 
 

VI. Acompanhar e executar as ações necessárias, interagindo de imediato com o ÓRGÃO 
GESTOR DO SISTEMA, para manter a regularidade do transporte coletivo. 
 

VII. Executar com equipe própria as operações de campo relativas a eventos especiais, desvios, 
atendimentos a eventos culturais, religiosos, esportivos e outros requisitados pelo ÓRGÃO 
GESTOR DO SISTEMA. 
 

VIII. Apresentar os seus ônibus para a inspeção técnica programada ou para inspeções técnicas 
eventuais definidas pelo ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA. 
 

3.1 ESTRUTURA BÁSICA DO SISTEMA DE TRANSPORTE 
A lógica operacional, muito embora seja evidente que a filosofia de prestação de serviços 
centraliza-se no binômio aumentar a eficiência dos veículos e reduzir os custos do transporte, 
está condicionada à topologia e ao relevo da área urbana e rural, que define as principais vias de 
circulação que são utilizadas pelo transporte coletivo. 
 

A rede de transporte público urbano e rural de Paraíba do Sul fundamenta-se em um sistema de 
linhas radiais e circulares com integração temporal e tarifária, que atende o usuário de transporte 
coletivo da área urbana e rural do município. 
 

LINHAS DA REDE DE TRANSPORTE CONVENCIONAL 
Transporte convencional: 24 
 

LIBERDADE x CENTRO (Stª Josefa) 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Antiga estrada Vieira Cortez – Rua Teixeira leite – Rua Barão do Piabanha – 
Praça Garcia. 
Quilometragem: 08Km 
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LIBERDADE x CENTRO (Paulo Lacerda) 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Av. Pedro Paulo de Lacerda – Av. Pref. Bento Gonçalves Pereira – Av. Ayrton 
Senna – Praça Garcia. 
Quilometragem: 10Km 
 

RODOVIÁRIA NOVA x LIBERDADE (Portal do Sol) 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Rodoviária Nova – Av. das Nações – Rua Nova Paraíba – Rua Jorge Roberto 
Pontes de Souza – Rua Prof. Joubert Guimarães – Rua Maria Aparecida Leite – Rua 
Nova Paraíba – Rua Augusto da Silva Pinto – Rua Saturnino Braga – Av. Pref. Bento 
Gonçalves Pereira – Av. Pedro Paulo de Lacerda – Av. Pref. Bento Gonçalves Pereira – 
Rua Heins Weil – Praça Garcia. 
Quilometragem: 15Km 
 

CENTRO x MORRO DA ALEGRIA 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Praça Garcia – Av. Dr. Randolfo Pena – Rua Bom Jesus de Matosinhos – Rua 
Humaitá – Av. Dr. Randolfo Pena – Rua Bernardino Franco – Rua Dr. Otacílio L. de 
Morais – Rua Adolfo Abreu – Rua Presidente Vargas – Rua Alcides T. Abreu – Rua Jaime 
T. Abreu – Rua Juvenir F. Oliveira – Av. Coronel João Werneck – Estrada Gov. Leonel 
Brizola – Rua Quintiliano M. de Barros – Rua Cleofas Nascimento – Rua Henrique Bastos 
– Ponte Sérgio Quintela – Rua Visc. Do Rio Novo – Av. Ayrton Senna – Praça Garcia. 
Quilometragem: 10Km 
 

CENTRO x MORRO DO VOLANTE 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Praça Garcia – Rua XV de Novembro – Rua Tiradentes – Rua Marechal 
Floriano Peixoto – Av. Ayrton Senna – Rua Saturnino Braga – Rua Augusto da Silva Pinto 
– Rua Luiz Ramos – Rua Evilásio Nunes – Rua Ercílio Assunção Werneck – Ladeira do 
Curupaiti – A. Pref. Bento Gonçalves Pereira – Rua Heinz Weil – Praça Garcia. 
Quilometragem: 10Km 
 
 

FERNANDÓ x LIMOEIRO 
Nº de veículos: 02 
Itinerário: Rua Fernando – Rua Paulo Chaltein Bello – Praça carlos Canellas Leal – Rua 
José Joaquim Gonçalves – Av. Dr. Randolfo Pena – Av. Cel. João Werneck – Ponte 
Sérgio Quintela – Av. Marechal Castelo Branco – Praça Garcia – Rua XV de Novembro 
– Rua Tiradentes – Rua Mal. Floriano Peixoto – Rua Saldanha Marinho – Rua Moreira 
César – Av. das Nações – Rua Leonor de Souza Barros – Alto Limoeiro. 
Quilometragem: 22Km 
 
ELDORADO x FERNANDÓ 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Estrada Pref. Antônio da Cruz Barros – Av. das Nações – Rua Moreira César 
– Rua Saldanha Marinho – Av. Ayrton Senna – Praça Garcia – Av. Dr. Randolfo Pena – 
Av. Deocleciano A. Souza – Praça Carlos Canellas Leal – Rua Paulo Chaltein Bello – 
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Rua Fernandó. 
Quilometragem: 24Km 
 

ELDORADO x SETE ENCRUZILHADAS 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Estrada Pref. Antônio da Cruz Barros – Av. das Nações – Rua Moreira César 
– Rua Saldanha Marinho – Av. Ayrton Senna – Praça Garcia – Av. Dr. Randolfo Pena – 
Av. N. Srª. Aparecida. 
Quilometragem: 16Km 
 

ELDORADO x AMAPÁ 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Estrada Pref. Antônio da Cruz Barros – Av. das Nações – Rua Moreira César 
– Rua Saldanha Marinho – Av. Ayrton Senna – Praça Garcia – Av. Dr. Randolfo Pena – 
Rua Maria Augusta Pena – Rua José Garcia T. de Barros – Rua José Avelino de Oliveira 
– Rua Antônio César de Oliveira – Rua Breno Nazário – Rua Alcides da Silva – Rua Artur 
da Távola. 
Quilometragem: 20Km 
 

BARÃO DE ANGRA x BELA VISTA 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: BR393 – Av. das Nações – Rua Moreira César – Rua Saldanha Marinho – Av. 
Ayrton Senna – Praça Garcia – Av. Dr. Randolfo Pena – Rua Maria Augusta Pena – Rua 
José Garcia Teixeira de Barros – Rua José Avelino de Oliveira – Rua Antônio César de 
Oliveira – Praça São Pedro. 
Quilometragem: 20Km 
 

CENTRO x BELA VISTA 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Praça Garcia – Av. Dr. Randolfo Pena – Rua Maria Augusta Pena – Rua José 
Garcia Teixeira de Barros – Rua José Avelino de Oliveira – Rua Antônio César de Oliveira 
– Praça São Pedro. 
Quilometragem: 10Km 
 

CENTRO x VIEIRA CORTEZ 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Praça Garcia – Rua XV de Novembro – Rua Tiradentes – Rua Mal. Floriano 
Peixoto – Av. Ayrton Senna – Rua Saturnino Braga – Av. Pref. Bento Gonçalves Pereira 
– Av. Pedro Paulo de Lacerda – Av. Luiz de Carvalho – BR393 – Vieira Cortez. 
Quilometragem: 30Km 
 
RODOVIÁRIA NOVA x INEMA 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Rodoviária Nova – Av. das Nações – Rua Moreira César – Rua Saldanha 
Marinho – Av. Ayrton Senna – Praça Garcia – Av. Dr. Randolfo Pena – Av. Deocleciano 
A. Souza – Rua Exp. Walace Paes Leme – Estrada José Romero Gamboa – Inema. 
Quilometragem: 22Km 
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CENTRO x INEMA (Via Exposição) 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Praça Garcia – Av. Dr. Randolfo Pena – Av. Deocleciano A. Souza – Estrada 
Quirino F. Pinheiro – Inema. 
Quilometragem: 18Km 
 

CENTRO x MARRECAS 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Praça Garcia – Av. Dr. Randolfo Pena – Av. Deocleciano A. Souza – Praça 
Carlos Canellas Leal – Rua Paulo Chaltein Bello – Rua Fernandó – Estrada Joaquim José 
da Silva Xavier. 
Quilometragem: 14Km 
 

CENTRO x QUEIMA SANGUE 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Praça Garcia – Av. Dr. Randolfo Pena – Av. Deocleciano A. Souza – Praça 
Carlos Canellas Leal – Rua Paulo Chaltein Bello – Rua Fernandó – Estrada Joaquim José 
da Silva Xavier. 
Quilometragem: 22Km 
 

CENTRO x CERÂMICA 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Praça Garcia – Rua XV de Novembro – Rua Tiradentes – Rua Mal. Floriano 
Peixoto – Av. Ayrton Senna – Av. Irmãos Spino. 
Quilometragem: 05Km 
 

CENTRO x SERTÃO DO CALIXTO 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Paraíba do Sul – Stº Antônio – Werneck – Cavaru – Jathaí – Sertão do Calixto 
– (Rio Manso – Sardoal – Membeca). 
Quilometragem: 85Km 
 
 

WERNECK x RODOVIÁRIA NOVA  (Rua do Campo) 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Rua Fernando Pereira Leal – Rua Josélia G. da Silva – Praça José da Mota 
Vizeu – Rua João A. de Carvalho – Rua Alberto da Mota Vizeu – Estrada José Romero 
Gamboa – Rua Exp. Walace Paes Leme – Rua José Joaquim Gonçalves – Av. Dr. 
Randolfo Pena – Av. Cel. João Werneck – Ponte Sérgio Quintella – Av. Mal. Castelo 
Branco – Rua Mal. Floriano Peixoto – Rua Saldanha Marinho – Rua Moreira César – Av. 
das Nações – Rodoviária Nova. 
Quilometragem: 28Km 
 

WERNECK x CENTRO (Avenida) 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Rua Cel. João Werneck – Praça José da Mota Vizeu – Rua João A. de 
Carvalho – Rua N. Srª. Aparecida – Tv. Florestal – Rua José Moraes Vizeu – Rua Bento 
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Gonçalves Pereira – Estrada José Romero Gamboa – Rua Exp. Walace Paes Leme – 
Rua José Joaquim Gonçalves – Av. Dr. Randolfo Pena – Av. Cel. João Werneck – Ponte 
Sérgio Quintella – Av. Mal. Castelo Branco – Rua Mal. Floriano Peixoto – Av. Ayrton 
Senna. 
Quilometragem: 24Km 
 

WERNECK x CENTRO (Alvorada) 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Rua Luiz Vieira de Carvalho – Rua Josélia G. da Silva – Praça José daMota 
Vizeu – Rua João A. de Carvalho – Rua Alberto da Mota Vizeu – Estrada José Romero 
Gamboa – Rua Exp. Walace Paes Leme – Rua José Joaquim Gonçalves – Av. Dr. 
Randolfo Pena – Av. Cel. João Werneck – Ponte Sérgio Quintella – Av. Marechal Castelo 
Branco – Rua Mal. Floriano Peixoto – Av. Ayrton Senna. 
Quilometragem: 26Km 
 

WERNECK x CENTRO (Volta Grande) 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Rua Pedro Estevão – Rua Josélia G. da Silva – Rua Pedro Reis – Rua 
Perciliano G. Ferreira – Rua Cap. Luiz R. dos Santos – Rua Hortência – Rua João A. de 
Carvalho – Rua Alberto da Mota Vizeu – Estrada José Romero Gamboa – Rua Exp. 
Walace Paes Leme – Rua José Joaquim Gonçalves – Av. Dr. Randolfo Pena – Av. Cel. 
João Werneck – Ponte Sérgio Quintella – Av. Mal. Castelo Branco – Rua Mal. Floriano 
Peixoto – Av. Ayrton Senna. 
Quilometragem: 26Km 
 

CAVARU x CENTRO 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: RJ131 – Praça José da Mota Vizeu – Rua João A. de Carvalho – Estrada José 
Romero Gamboa – Rua Exp. Walace Paes Leme – Rua José Joaquim Gonçalves – Av. 
Dr. Randolfo Pena – Av. Cel. João Werneck – Ponte Sérgio Quintella – Av. Mal. Castelo 
Branco – Rua Mal. Floriano Peixoto – Av. Ayrton Senna. 
Quilometragem: 35Km 
 

INCONFIDÊNCIA x CENTRO 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: PS10 – Estrada Joaquim José da Silva Xavier – Rua Fernandó – Rua Paulo 
Chaltein Bello – Praça Carlos Canellas Leal – Rua José Joaquim Gonçalves – Av. Dr. 
Randolfo Pena – Av. Cel. João Werneck – Ponte Sérgio Quintella – Av. Mal. Castelo 
Branco – Rua Mal. Floriano Peixoto – Av. Ayrton Senna. 
Quilometragem: 50Km 
 

3.2 ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO 
a) Área Urbana: Conforme Mapas, em anexo. 
b) População: 41.084 (quarenta e um mil e oitenta e quatro) habitantes. 
 

3.3 COMPOSIÇÃO DA FROTA 
Por Tipo de Veículo 
Microônibus 
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Ônibus Leve 
Ônibus Pesado 
 

O Anexo II.1a apresenta as exigências e especificações da frota. 
 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DAS LINHAS DO SISTEMA 
O detalhamento das linhas, contendo descrições de itinerários e as tabelas de horários das 
viagens está disposto no Anexo II.4 - Especificação Operacional dos Serviços de Transporte 
Coletivo. 
 

Não dependerá de nova licitação as modificações das linhas originais e a inclusão de novas 
linhas, bem como as transformações ou expansões, com finalidade de atendimento à demanda, 
racionalização, ajuste ou ampliação da oferta, ao crescimento urbano e à busca de novas 
alternativas de transporte. 
 

O ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA deverá ajustar o serviço às condições das novas linhas, 
garantida a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da proposta vencedora do presente 
certame. 
 

4. DADOS OPERACIONAIS 
Para conhecimento da situação atual do transporte coletivo urbano de passageiros, consideram-
se os seguintes dados operacionais, além dos dispostos no Anexo II.4: 
 

4.1 POLÍTICA TARIFÁRIA 
Política Tarifária consiste nos critérios a serem seguidos pelo PODER CONCEDENTE no 
estabelecimento de tarifas, objetivando assegurar um serviço adequado. 
 

Pelos critérios econômicos, deve-se garantir a justa remuneração do capital investido e manter o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 
 

Pelos critérios sociais, deve-se incentivar o melhoramento dos serviços existentes e garantir a 
expansão, atenuando as disparidades na distribuição da renda e na parcela do custo total do 
usuário. 
 

No decorrer do prazo da concessão, o MUNICÍPIO poderá instituir benefícios tarifários em 
horários, períodos e/ou dias específicos com a finalidade de aperfeiçoar a operação e/ou 
incentivar a utilização do transporte público, porém sempre mantendo a condição fundamental de 
equilíbrio econômico-financeiro da concessão. 
 

A CONCESSIONÁRIA manterá banco de dados com informações sobre o movimento mensal de 
passageiros por linha com benefício tarifário, inclusive vale transporte, garantindo acesso, em 
tempo real, a essas informações ao ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA. 
 
 

GRATUIDADES: 
No uso do serviço regular convencional do transporte público de passageiros estão isentos do 
pagamento da passagem: 
- Crianças com idade inferior a 7 (sete) anos de idade, nos termos da Lei Orgânica do Município; 
- Idosos com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos nos termos da Constituição 
Federal, art 230, §2º; 
- Pessoas portadoras de deficiência comprovadamente carentes e seu acompanhante, na forma 
da Legislação Municipal; 
- Carteiros uniformizados, nos termos da Lei Orgânica do Município; 
- Policiais militares e civis, nos deslocamentos a serviço ou em razão do mesmo, na forma da Lei 
Orgânica do Município; 
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- Agentes fiscais do ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA, devidamente credenciados, quando em 
operação; 
- Idosos com idade igual ou superior a 60 anos e inferior a 65 anos. 
 

Novas gratuidades, descontos e outros benefícios tarifários somente serão concedidos mediante 
Lei que garanta a fonte de recursos financeiros necessários ao respectivo custeio. 
 

4.2 DEMANDA 
Os valores abaixo apresentam as quantidades médias de passageiros transportados, conforme 
dados coletados pelo ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA. Especialmente com relação às 
gratuidades, cabe observar que o Sistema não captura a sua totalidade, pois muitos não chegam 
a passar pelas catracas dos ônibus, tendo seus valores determinados por estimativa. 
 

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS: 
Serviço Convencional Urbano e Rural – 235.068 (duzentos e trinta e cinco mil e sessenta e oito) 
passageiros/mês 
 

4.3 DEMANDA EQUIVALENTE 
A demanda equivalente, obtida a partir dos dados coletados num intervalo de 06 (seis) meses e 
das definições de tarifas originária da política tarifária vigente, indica os seguintes valores médios 
para cada serviço: 
 
 

4.4 PERCURSO MÉDIO MENSAL 
O percurso em quilômetros fixado neste projeto baseia-se no somatório dos produtos resultantes 
da distância de percurso de cada linha pela respectiva quantidade de vezes a ser executada, 
considerando-se os quadros de horários e um mês típico. 
 

Serviço Convencional Urbano e Rural: 134.340 Km/mês 
 

4.5 FROTA 
A frota operacional mínima para o serviço convencional, bem como a frota de reserva técnica 
para o mesmo, corresponde ao número mínimo de veículos exigidos pelo EDITAL no Anexo II.1.a, 
podendo ser alterado conforme as necessidades dos serviços. 
 

COMPOSIÇÃO DA FROTA PARA INÍCIO DA OPERAÇÃO 
Serviço Convencional: 
Ônibus Urbanos e Rurais: 18, sendo: 04 microônibus e 14 Ônibus Urbano Leve 
 

4.5.1 IDADE MÁXIMA PERMITIDA DA FROTA E IDADE MÉDIA DA FROTA 
A idade máxima permitida para cada tipo de veículo deverá obedecer aos valores estabelecidos 
na tabela abaixo: 
 

Veículo Idade Máxima 
Micro-ônibus 12 anos 
Ônibus Leve 12 anos 

 

A idade média máxima admitida, inicialmente, para a frota do transporte convencional é de 12 
(doze) anos. 
 

Para determinação das idades máximas e médias dos veículos será tomado como referência o 
ano/modelo dos chassis. 
 

5. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 
5.1 Execução dos Serviços 
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Os serviços de transporte serão operados em obediência às disposições do Decreto Municipal nº 
1.627, de 03 de outubro de 2018, às normas e resoluções emitidas pelo ÓRGÃO GESTOR DO 
SISTEMA, respeitadas as características operacionais de cada tipo de serviço, especialmente: 
 

O itinerário; 
O(s) terminal(is) de ponta e os pontos de parada intermediários; 
O tipo de serviço; 
O veículo padrão; 
O quadro de horários e a frota, programados para: 
 

a) Dias úteis, sábados, domingos e feriados; 
b) Meses letivos, períodos de férias de verão e de inverno; 
c) Situações extraordinárias. 
 

A CONCESSIONÁRIA poderá recusar o transporte ao usuário no caso de sua conduta 
comprometer de qualquer forma a segurança, o conforto e a tranquilidade dos demais 
passageiros. 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá, durante toda a jornada de operação, garantir a adequada 
prestação do serviço, em especial no que diz respeito à regularidade. 
 

 
 

5.2 Planejamento e da Operação dos Serviços 
 

5.2.1 Planejamento da Operação 
 

O planejamento dos serviços será adequado às alternativas tecnológicas disponíveis e atenderá 
ao interesse público, obedecendo às diretrizes gerais do planejamento global da cidade, 
notadamente no que diz respeito ao uso e ocupação do solo e ao sistema viário básico. 
 

O planejamento dos serviços terá como princípio básico proporcionar aos usuários a mais ampla 
mobilidade e acesso a toda a cidade, no menor tempo e custo possível, com segurança e nível 
de serviço adequado. 
 

5.2.2 Operação dos Serviços 
A operação do serviço de transporte coletivo compreende a realização de viagens com uso de 
veículos para transporte coletivo, com o pessoal necessário para operá-los e mantê-los, em 
serviços organizados em linhas, tudo de acordo com especificações e padrões de conformidade 
fixados pelo ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA. 
 

Ao longo do prazo da concessão, as especificações operacionais do serviço de transporte 
(itinerário, frequência, horários e frota das linhas) serão adequadas às necessidades de melhor 
atendimento da população, do desenvolvimento urbano, da racionalidade e economia dos 
serviços; 
 

A CONCESSIONÁRIA poderá, ao longo do prazo da concessão, propor novos serviços, bem 
como novas alternativas operacionais e tecnológicas. 
 

As especificações para a execução e gerenciamento do Serviço de Bilhetagem Eletrônica estão 
dispostas no Anexo II.3 – Sistema de Bilhetagem e de Monitoramento Eletrônico. 
 

5.3 Fiscalização dos Serviços 
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A fiscalização dos serviços será exercida por agentes fiscais do ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA, 
devidamente credenciados, tendo as competências estabelecidas no Regulamento Operacional, 
descrito no ANEXO III. 
 

6. MELHORIAS PRECONIZADAS 
Consistem em melhorias preconizadas com a concessão dos Serviços Públicos de Transporte 
Coletivo os seguintes objetivos: 
 

Modernização da infraestrutura, recursos e meios empregados na execução do Serviço de 
Transporte Público de Passageiros; 
 

Modernização e adequação da frota de ônibus, por meio da especificação de veículos próprios 
para o transporte coletivo urbano e rural, com condições de segurança, conforto, facilidade de 
embarque, desembarque e acessibilidade; 
 

Conforme disponibilização de soluções adequadas ao MUNICÍPIO, realizar atualização 
tecnológica da frota, com a introdução na operação de veículos de baixa emissão de poluentes, 
segundo normas de fabricação de fornecedores de veículos nacionais; 
 

Implantação de um Sistema de Controle da Qualidade dos Serviços, visando à padronização da 
execução dos serviços e sua melhoria contínua, que permita avaliar a qualidade e os custos dos 
serviços prestados; 
 

Implantação da central de controle do Sistema de Programação, Operação, Monitoramento e 
Informação ao Usuário, visando a melhor alocação dos recursos do sistema, o acompanhamento 
e a tomada de decisão em tempo real e, a possibilitar a melhor escolha de linha pelo passageiro 
e o menor tempo de espera no ponto de ônibus. 
 
Paraíba do Sul, 04 de setembro de 2018 
 
 

_________________________________________ 
Maurílio Silva Costa 

Secretário Municipal de Transporte, Obras e Projetos 
 
 
 
 

APROVADO:    _______________________________ 
   Alessandro Cronge Bouzada 
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Anexo II.1a 
PROJETO BÁSICO 

MANUAL DE ESPECIFICAÇÃO DA FROTA 
 
PROJETO BÁSICO: MANUAL DE ESPECIFICAÇÃO DA FROTA 
 

1. CONDIÇÕES GERAIS 
Serão aprovados para os serviços de transporte coletivo somente veículos apropriados e que satisfaçam 
às especificações, normas e padrões técnicos estabelecidos pela ABNT, Legislação Nacional de Trânsito 
e pelo PODER CONCEDENTE. 
 

Os veículos utilizados na execução do serviço de transporte coletivo de passageiros, podem ser 
Microônibus e Ônibus Leves. 
 

Os veículos deverão ser adequados, conforme previsto neste EDITAL, em termos de potência, disposição 
interna (layout) dos assentos e definição de portas, de conformidade ao uso que se destina nas linhas que 
compõem o sistema de transporte público de passageiros. 
 

A composição da frota pode ser alterada no decorrer do prazo de contrato, a critério da SECRETARIA e 
de acordo com as necessidades dos serviços prestados. Em todos os casos essas alterações sempre 
observarão as condições contratuais e a respectiva manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. 
 

Todos os veículos que compõem a frota deverão conter a identificação da linha/trajeto, conforme 
determinações estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE. 
 

A tem que possuir acessibilidade de passageiros. 
 

Este anexo busca explicitar da maneira mais específica possível as características necessárias para os 
veículos habilitados a operar no Sistema Integrado de Transportes, tendo assim se baseado primeiramente 
em normas técnicas atualmente em vigor, e posteriormente no desejo de melhoria contínua do serviço 
prestado à população. Os dados aqui demonstrados poderão sofrer alterações em forma de lei, sendo o 
PODER CONCEDENTE responsável por emitir adendos aos anexos, se assim julgar necessário. 
 

2. IDADE DA FROTA 
As idades máximas e médias permitidas para os veículo em operação no STPP (Sistema de Transporte 
Público de Passageiros) deverá obedecer à tabela abaixo, contadas da data de fabricação dos chassis. 
 

Veículo Idade Máxima 
Micro-ônibus 12 anos 
Ônibus Leve 12 anos 

 

A maior idade média admitida, inicialmente, para a frota do transporte convencional é de 12 anos. 
 

Para determinação das idades máximas e médias dos veículos será tomado como referência o 
ano/modelo dos chassis. 
 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 
 

3.1. Especificações Gerais e Acessibilidade 
 

Para os fins deste Edital, adota-se a seguinte classificação para os veículos: 
 

Classificação   Potência (CV)   Comprimento(mm) 
Micro-ônibus Até  165    8.000 a 9.999 
Leve Até   200 Até de   12.000 
 
Todos os veículos deverão ser padronizados 

Deverá ser observado o disposto neste anexo, referente as demais conformidades necessárias e aplicáveis 
aos veículos novos e usados. 
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Não serão aceitos veículos que porventura não estejam conformes a legislação, não sendo aplicáveis 
prazos de adaptação para a frota. 
 

Observa-se que na data da inspeção técnica a frota deverá estar rigorosamente de acordo com o descrito 
no presente anexo e normas técnicas citadas. 
 

3.1.1. Serviço CONVENCIONAL 
 

3.1.1.1. Veículo Urbano 
 

Deve ser observada para os veículos novos, a compatibilidade com o exposto nas seguintes normas 
regulamentadoras: 
 

• ABNT NBR 15.570/2011: Transporte — Especificações técnicas para fabricação de veículos de 
características urbanas para transporte coletivo de passageiros. 
• ABNT NBR 14.022/2011: Acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte coletivo 
de passageiros. 
Veículos usados a serem aplicados no serviço convencional devem observar o cumprimento da seguinte 
portaria: 
• Portaria INMETRO 260/2007: Regulamento Técnico da Qualidade para Inspeção da Adequação de 
Acessibilidade em Veículos de Características Urbanas para o Transporte Coletivo de Passageiros. 
• Portaria INMETRO 153/2009: Requisitos de Avaliação da Conformidade para Fabricação de Veículos 
Acessíveis de Características Urbanas para Transporte Coletivo de Passageiros. 
 

Também deverá ser observada a Resolução do CONTRAN nº 316/2009, que “Estabelece Requisitos de 
Segurança para Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros (ônibus e microônibus) de Fabricação 
Nacional e Estrangeira. 
 

Adaptação de Acessibilidade em Veículos de Características Rodoviárias para Transporte Coletivo de 
Passageiros. 
 

Também deverá ser observada a Resolução do CONTRAN nº 316/2009, que “Estabelece Requisitos de 
Segurança para Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros (ônibus e microônibus) de Fabricação 
Nacional e Estrangeira. 
 

3.2. Da disponibilidade de Assentos no Veículo: 
 

3.2.1. Serviço CONVENCIONAL 
Os assentos deverão ser dispostos 2 a 2, em ambos os lados do veículo, montados no sentido de marcha 
do veículo, sendo o número máximo de lugares de cada veículo o resultado da soma do número de 
assentos com o número de passageiros em pé. O número máximo de passageiros em pé num veículo está 
limitado a 50% do número de assentos disponíveis. 
 

Nos veículos em que for permitido o transporte de passageiros em pé, ficarão reservados em cada unidade, 
no mínimo 10% (dez por cento) ou pelo menos 4 (quatro) assentos, para gestantes, mulheres ou homens 
com crianças no colo, deficientes físicos e idosos, e também assento para pessoas obesas. 
 

3.3. Padrão de Pintura Externa para os Veículos: 
 
 

A Concessionária tem que possuir a frota com pinturas padronizadas. 
 

No decorrer da prestação dos serviços, os veículos já aprovados na vistoria técnica terão suas 
características internas e externas preservadas. 
 

3.4. Adesivos Internos 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá fixar cartaz, pintura ou adesivo com os números telefônicos do Serviço de 
Atendimento ao Usuário do ÓRGÃO GESTOR, bem como o número máximo da lotação de passageiros 
sentados e em pé, para reclamações e sugestões, na parte traseira ou junto às janelas ao lado do cobrador, 
no interior dos veículos que executam o Serviço de Transporte Convencional do Município de Paraíba do 
Sul. 
 

3.5. Dos Acessórios e Dispositivos de Segurança do Veículo 
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O PODER CONCEDENTE poderá aprovar outros equipamentos e/ou inovações tecnológicas destinadas 
ao uso como acessório ou dispositivo de segurança, conforto dos passageiros, motorista ou cobrador, 
sistemas alternativos de controle de cobrança e antipoluentes. 
 

3.5.1. Lixeiras 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar seus veículos para início da operação em adequado estado de 
conservação e limpeza, mantendo em seu interior lixeiras para uso dos passageiros. 
 

4. REGISTROS DOS VEÍCULOS NO PODER CONCEDENTE 
Todos os veículos da frota deverão ser registrados junto ao PODER CONCEDENTE, sendo este registro 
precedido de aprovação em vistoria. 
 

5. VISTORIA NOS VEÍCULOS PELO PODER CONCEDENTE 
Os veículos que estiverem em operação serão inspecionados periodicamente pelo PODER CONCEDENTE 
ou através de terceiros por ele credenciados. 
 

As inspeções serão realizadas com uma periodicidade máxima de 1 (um) ano para todos os veículos, 
podendo o PODER CONCEDENTE, a qualquer tempo, requisitar uma nova inspeção técnica. 
 

O veículo aprovado na inspeção receberá o Selo de Vistoria, fornecido pelo PODER CONCEDENTE, que 
deverá ser fixado obrigatoriamente no vidro dianteiro direito. 
 

6. DA PUBLICIDADE INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULOS: 
 
 

Compete ao PODER CONCEDENTE o gerenciamento, o controle, fiscalização e aplicação de sanções 
disciplinares referentes à exibição de publicidade nos veículos citados. 
 

7. ESPECIFICAÇÃO DA FROTA PARA SERVIÇO CONVENCIONAL 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE, para efeito de aprovação, o projeto 
do veículo a ser adquirido em 2 (duas) vias, contendo: plantas, detalhes, vistas e especificações técnicas 
para prévia apreciação. 
 

O veículo novo para ser admitido no STPP, deverá previamente ser inspecionado, e em seguida registrado 
no PODER CONCEDENTE. 
 

7.1. Observações Gerais 
O veículo “novo” somente poderá ser concluído após a aprovação dos desenhos técnicos apresentados. 
 

Os veículos serão inspecionados após sua produção e quaisquer não conformidades deverão ser 
corrigidas antes da incorporação de frota. 
 

Em qualquer tempo, é reservado ao PODER CONCEDENTE o direito de revogar ou alterar qualquer item 
do presente Anexo. 
 

Em caso de eventual alteração, o mesmo encaminhará a substituição do item alterado. 
 

Os casos omissos serão analisados pelo PODER CONCEDENTE. 
 

Os casos omissos serão analisados pelo PODER CONCEDENTE. 
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ANEXO II.1b 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS 
 
 
Os veículos deverão possuir: 
 

 
- identificação visual interna de bancos reservados; 

- pontos de apoio ao longo do salão; 

- adequações do letreiro da linha operada pelo veículo; 
- plataforma elevatória veicular; 

- Identificação de Porta de Entrada e Saída; 

- Padronização da Frota. 
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ANEXO II.2 
 

PROJETO BÁSICO: 
SISTEMA DE CONTROLE DA QUALIDADE 

 
1. CONCEITUAÇÃO 
O Sistema de Controle da Qualidade do Serviço Público de Transporte Coletivo constitui 
elemento de gestão dos serviços e da relação contratual estabelecida com a 
CONCESSIONÁRIA, tendo como objetivos: 
 

Apurar, através de um conjunto de indicadores, o grau de qualidade, permitindo a orientação de 
ações operacionais e de planejamento para a superação das principais deficiências observadas; 
 

Apurar o desempenho da CONCESSIONÁRIA em cada período, mediante a transformação dos 
valores obtidos dos vários indicadores em uma nota de referência, de fácil identificação e 
acompanhamento; 
 

Estimular a melhoria contínua dos serviços por parte da CONCESSIONÁRIA; 
 

Servir de processo e parâmetro para a avaliação da qualidade do serviço para gestão do contrato. 
 

Tal sistema está baseado em um conjunto de indicadores que expressam aspectos operacionais 
e de planejamento, conforme descrição deste anexo. 
 

A implantação e operação do Sistema de Controle da Qualidade serão realizadas pelo 
MUNICÍPIO, através do ÓRGÃO GESTOR, a quem caberá a definição detalhada da metodologia 
e determinações abaixo, bem como, apuração dos indicadores. 
 

À CONCESSIONÁRIA caberá fornecer todas as informações necessárias e acesso, em tempo 
real, aos bancos de dados gerados pelos sistemas de controle da operação. 
 

A CONCESSIONÁRIA, ainda, nos termos deste Anexo e do Contrato de Concessão, deverá 
tomar as medidas necessárias à superação dos problemas observados, conforme apurado pelo 
Sistema de Controle da Qualidade. 
 

2. INDICADORES 
A relação de indicadores apresentados neste item possui caráter de orientação da metodologia, 
podendo receber adições ou supressões quando da elaboração da metodologia por parte do 
ÓRGÃO GESTOR. 
 

2.1 - Indicador 1: Índice de falhas de veículo em operação Forma de cálculo: Quociente da 
quantidade de quebras de veículo na via pública pela frota empenhada no período medido, assim 
calculado como a média da frota utilizada. 
 

Metodologia: para o cálculo deste indicador, será apropriada mensalmente a quantidade de 
veículos que foram utilizados na operação, independentemente do horário, calculando-se a média 
da frota por dia. A quantidade de paralisações de operação de veículos (quebras) ocorridas será 
totalizada e o valor dividido pela frota média, gerando-se o indicador da CONCESSIONÁRIA no 
mês. 
Unidade: quebras / veículos. 
 

Fonte da informação: processamento dos dados obtidos nos controles realizados em campo, na 
garagem da CONCESSIONÁRIA ou informações fornecidas pelo Sistema de Monitoramento da 
Frota. 
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2.2 - Indicador 2: Índice de cumprimento das viagens programadas Forma de cálculo: Quociente 
da quantidade de viagens realizadas pela quantidade de viagens programadas, sendo que as 
viagens programadas correspondem, no mínimo, às viagens programadas nos quadros de 
horários. 
 

Metodologia: para o cálculo deste indicador será observada a seguinte sequência de passos: 
a) Para cada linha, será totalizada, por período, a quantidade de viagens realizadas; 
b) Com base nesse valor, será calculado o número de viagens realizadas, mediante comparação 
com as viagens programadas; 
c) Tomando os dois valores (viagens realizadas e viagens programadas) será calculado o grau 
de cumprimento por período; 
 

Unidade: % 
 

Fonte da informação: processamento dos dados obtidos através do Sistema de Monitoramento 
da Frota. 
 

2.3 - Indicador 3: Índice de aprovação da frota em vistorias programadas Forma de cálculo: 
Quociente de veículos reprovados nas vistorias realizadas pelo ÓRGÃO GESTOR, pelo total de 
veículos vistoriados.  
 

Metodologia: O ÓRGÃO GESTOR programará com a CONCESSIONÁRIA, sempre que achar 
necessário, vistoria completa nos veículos (chassis e carroceria). Nesta vistoria serão avaliados 
quantos veículos apresentam falhas em itens de segurança. 
 

Unidade: Notificações / veículo. 
 

Fonte da informação: Vistorias programadas. 
 

2.4 - Indicador 4: Índice de irregularidades na atuação dos operadores Forma de cálculo: 
Quociente da quantidade de notificações emitidas por problemas com os operadores (motoristas, 
cobradores e demais colaboradores de apoio operacional) e o total de veículos fiscalizados em 
rotinas de fiscalização. 
 

Metodologia: ÓRGÃO GESTOR realizará processos de fiscalização corrente em locais como 
terminal, pontos finais de linha, a bordo dos veículos ou na via pública, de forma amostral, isto é, 
em alguns dias e períodos. O cálculo do indicador será realizado apropriando-se a quantidade de 
notificações emitidas por irregularidades na atuação dos operadores e o total de veículos que 
operam nas linhas do local fiscalizado. O indicador será o resultado do quociente entre estes dois 
valores (notificações e frota). 
 

Unidade: Notificações / veículos. 
 

Fonte da informação: Relatórios de fiscalização 
 

2.5. - Indicador 5: Índice de reclamações de usuários sobre o serviço Forma de cálculo: Quociente 
da somatória das reclamações de usuários no período analisado pela quantidade de passageiros 
transportados no mesmo período. 
Metodologia: ÓRGÃO GESTOR obterá, a partir dos dados enviados pelo Serviço de Atendimento 
dos Passageiros/Cliente – SAC e dos seus próprios registros, as reclamações dos usuários sobre 
os serviços. A partir desta relação, fará uma classificação, eliminando as reclamações que não 
sejam de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, como: ponto de parada, trajeto, lombadas, 
congestionamento. 
 

A partir desta nova lista, totalizará as reclamações e calculará o índice, dividindo a quantidade de 
reclamações pela quantidade de passageiros transportados no mês, multiplicando o resultado, 
ao final, por 100.000. 
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Unidade: Reclamações / 100.000 passageiros 
 

Fonte da informação: SAC e outros registros 
 

2.6 - Indicador 6: Índice de ocorrência de acidentes/incidentes de trânsito Forma de cálculo: 
Quociente da quantidade de acidentes e/ou incidentes com ou sem vítimas que tenham sido, 
comprovadamente, causados pelo motorista ou por condições mecânicas de veículos, pela frota 
operacional no período, considerada como a quantidade máxima de veículos em operação em 
cada um dos dias do período analisado. 
 

Metodologia: para o cálculo deste indicador será observada a seguinte sequência de passos: 
a) Serão analisados os registros de ocorrências, totalizando os acidentes/incidentes que foram 
comprovadamente causados pelo motorista ou pelo estado do veículo; 
b) Será calculado o total de veículos que operaram no mês; 
c) O grau de ocorrência de acidentes de trânsito será a quantidade de acidentes/incidentes pela 
frota operada. 
 

Unidade: Acidentes / veículo 
 

Fonte da informação: Boletins de Ocorrência 
3. Cálculo de Indicador Global 
 

Considerando que cada indicador monitora uma variável em separado, e que cada uma das 
variáveis é suscetível a desvios operacionais ou ocorrências de ordem maior, o ÓRGÃO 
GESTOR estará monitorando o indicador global de conformidade, este representado pelo 
máximo de 1 (100 %). Desta forma, considerando sempre o foco na conformidade do serviço e 
ao cliente e sua percepção sobre o serviço, se estabelece os pesos para cada um dos 
indicadores, a fim de compor o índice global de conformidade: 
 

Indicador Peso 

2.1 IFVV Índice de interrupção por falhas de veículo em viagem 0,15 

2.2 ICVP Índice de cumprimento das viagens programadas 0,25 

2.3 IAFP Índice de aprovação da frota em vistorias programadas 0,10 

2.4 IAO Índice de irregularidades na atuação dos operadores 0,15 

2.5 IRCS Índice de reclamações de clientes sobre o serviço 0,25 

2.6 IOAT Índice de ocorrência de acidentes de trânsito 0,10 
 

Obtidas as notas de cada indicador, será calculado o índice global através da soma dos produtos 
das notas de cada indicador pelo peso relativo de cada atributo, através da seguinte formula: 
IQSBk = IFVV x P1 + ICVP x P2 + IAFP x P3 + IAO x P4 + IRCS x P5 + IOAT x P6, onde: 
IQSBk = Índice de Qualidade do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros 
no período k; 
Pi = peso do indicador na composição final do IQSB. 
 

4. Dos níveis de conformidade e ação 
O ÓRGÃO GESTOR deverá monitorar sempre que necessário os indicadores, de maneira 
individual ou global, a qualquer período que considerar necessário. 
 

Para fins de avaliação geral de conformidade e tomada de ações de reprogramação, será 
considerado o cálculo TRIMESTRAL do indicador IGC (Indicador de Conformidade Global), 
evitando assim que ocorrências pontuais sejam tratadas como rotineiras, gerando distorções de 
interpretação e de resolução. 
 

Desta forma, se aplica: 
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INDICADOR LASTRO AÇÃO 

2.7 IGC Indicador global de conformidade Menor que 98% 

Aplicação de penalidade* 

Apresentação de plano de 
ação pela 

CONCESSIONÁRIA 
Avaliação pontual pelo 

ÓRGÃO GESTOR, sem 
ação da 

CONCESSIONÁRIA 
 

* As penalidades obedecerão à seguinte graduação: 
 

1. Na primeira notificação a CONCESSIONÁRIA deverá implantar 05 (cinco) abrigos modelo 
padrão e em local a ser indicado pelo CONCEDENTE. 
 

2. Na reincidência da não conformidade, além de implantar os 05 (cinco) abrigos modelo padrão 
e em local a ser definido pelo CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA fica sujeita a aplicação das 
penalidades previstas em contrato. 
 

Os planos de ação encaminhados pela CONCESSIONÁRIA, seja para ações corretivas ou 
preventivas, devem obedecer a uma estrutura mínima de informação: 
 

 Ações preventivas podem se originar a qualquer momento, com foco na melhoria contínua; 
 Ações corretivas são as originadas pelo não atendimento aos lastros definidos; 
 Em todos os casos elencados a responsabilidade de abertura do plano de ação é da 
CONCESSIONÁRIA. 
 Deverá a CONCESSIONÁRIA, no plano de ação: 
 Investigar à(s) causa(s) fundamental (ais) da não conformidade 
 De acordo com a necessidade, convocar outras entidades envolvidas para investigar a(s) 
causa(s) da não conformidade; 
 Para a investigação fundamental de causa(s) de não conformidade(s) podem ser utilizadas 
ferramentas de suporte, como Brainstorming ou Benchmarking, Diagrama de Causa/Efeito ou 
outras aplicáveis a avaliação. Toda vez que uma destas ferramentas for utilizada para a resolução 
de problemas, as mesmas devem ser anexadas no respectivo plano de ação, comprovando desta 
forma, o estudo de causa da não conformidade; 
 

Uma vez determinada a(s) ação (s) corretiva(s) ou preventiva(s) a CONCESSIONÁRIA deverá: 
 Encaminhar ao ÓRGÃO GESTOR, devidamente preenchido o plano de ação; 
 Determinação do prazo de implantação ou ação, preferencialmente indicando um cronograma 
de atividades para aprovação pelo ÓRGÃO GESTOR; 
 Responsáveis pela implementação da Ação Corretiva/Preventiva. 
 

Caberá ao ÓRGÃO GESTOR aprovar o plano de ação e seus prazos. Caso julgado necessário 
pode solicitar revisões e adequações do mesmo. 
 

Deve o ÓRGÃO GESTOR avaliar o alinhamento das CAUSAS e AÇÕES propostas, buscando a 
efetividade do plano de ação. O ÓRGÃO GESTOR, no prazo determinado pelo plano de ação, 
deverá verificar a efetividade da ação (s) corretiva(s) ou preventiva(s). Caso a(s) ação(ões) não 
tenha(m) sido efetivada(s) até o prazo preestabelecido, ao ÓRGÃO GESTOR deverá estabelecer 
uma nova data para a efetividade da(s) ação(ões), informar esta nova data ao(s) solicitante(s) 
da(s) ação(ões). 
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Cabe ao ÓRGÃO GESTOR avaliar, dentro do prazo acordado, avaliar a EFETIVIDADE das ações 
(se foram aplicadas conforme definido) e posteriormente, sua EFICÁCIA (se de fato resolveram 
as não conformidades apresentadas), com prazo compatível com o tempo necessário para efeito. 
 

Em caso de não constatada a efetividade da ação determinada, dentro do novo prazo 
estabelecido no plano de ação, ao ÓRGÃO GESTOR pode, se julgado necessário, informar o 
MUNICÍPIO, o qual deve recomendar ações condizentes com a gravidade do problema, podendo 
para isso compor grupos especiais para o tratamento dos assuntos pertinentes. 
 

5. Implementação do Sistema de Controle de Qualidade 
 

O ÓRGÃO GESTOR promoverá a implantação do Sistema de Controle da Qualidade do Serviço 
em um prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, a partir da assinatura do contrato de 
concessão. 
 

Neste período, será editado um manual de aplicação da metodologia exposta neste anexo e 
definidos os valores de referência para os indicadores e os pesos a serem considerados na 
apuração do Índice de Qualidade do Sistema. 
 

A avaliação do serviço concedido será realizada através do cálculo dos indicadores de modo 
permanente, de acordo com a periodicidade de apuração do indicador. Assim, há indicadores 
que poderão ser mensais, outros semestrais ou anuais. 
 

Ao longo dos primeiros 180 dias de aplicação do Sistema, admite-se que alguns indicadores não 
venham a ser calculados, em razão da adaptação dos procedimentos de trabalho internos do 
ÓRGÃO GESTOR e da CONCESSIONÁRIA no fornecimento das informações. 
 

Após a implantação definitiva, o ÓRGÃO GESTOR elaborará, semestralmente, um relatório de 
avaliação da qualidade, contendo os resultados da apuração dos indicadores, cuja síntese deverá 
ser tornada pública, mediante os meios de divulgação usualmente empregados pelo MUNICÍPIO. 
Tal relatório subsidiará uma avaliação global do serviço prestado e das medidas necessárias para 
a manutenção dos resultados obtidos, se positivo, ou de correção das deficiências observadas. 
Quando algum indicador for insuficiente, a CONCESSIONÁRIA será notificada a apresentar um 
plano de ação para melhoria da qualidade. Neste plano deverão estar indicadas as ações 
corretivas dos principais problemas identificados. 
 
A qualquer tempo será dada ciência à CONCESSIONÁRIA sobre a apuração dos indicadores, 
permitindo-lhe a sua manifestação formal sobre os valores obtidos pelo ÓRGÃO GESTOR. 
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ANEXO II.3 
PROJETO BÁSICO 

 

SISTEMA DE BILHETAGEM E DE MONITORAMENTO 
 
PROJETO BÁSICO: 
 

1- A CONCESSIONÁRIA deverá manter e disponibilizar, para o imediato controle 
e fiscalização do PODER CONCEDENTE, informações atualizadas sobre: 

 

a) Todos os créditos gerados no sistema para fins de comercialização; 
b) Todos os créditos de transporte comercializados para uso no sistema; 
c) Todos os créditos já utilizados pelos usuários; 
d) Toda a receita em dinheiro arrecadada nos ônibus; 
e) Todos os usuários detentores de gratuidades e/ou descontos tarifários existentes no 
sistema e viagens realizadas; 
f) Todos os usuários por tipo de cartão existentes do sistema. 
 

A CONCESSIONÁRIA assumirá a comercialização, na forma do presente edital, de todos 
os créditos de transporte para uso no serviço licitado, antes do início da operação. 
 

 
2. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA 
 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica durante o período da concessão, por ato do poder 
concedente, será oportunamente implantado mediante necessidade justificada, 
composto por um conjunto de equipamentos destinados a facilitar a cobrança da tarifa, 
bem como a geração e coleta de dados do Sistema Integrado de Transporte. 
 

A Bilhetagem Eletrônica é o dispositivo que possibilitará a integração e controlará a 
relação do usuário com o Sistema, no tocante à utilização do mesmo. 
 

A Bilhetagem Eletrônica é de responsabilidade integral da CONCESSIONÁRIA e caberá 
ao ÓRGÃO GESTOR, sempre que necessário, o repasse de toda e qualquer informação 
técnica indispensável para a implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. 
 

O Sistema a ser implantado nos serviços Regular e Diferenciado deverá seguir as 
especificações dispostas neste anexo e as Normas Complementares a serem publicadas 
pelo ÓRGÃO GESTOR. 
 

3. O SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA 
O Sistema de Bilhetagem Eletrônica deverá ser composto de: 
 Validadores: leitores eletrônicos de cartões inteligentes, que estarão embarcados nos 
ônibus, para efetuar o débito da passagem ou da integração, recargas e os controles de 
passageiros, da utilização adequada de cartões e do caixa do ônibus, devendo ser o 
responsável pelas liberações da catraca, além de outros serviços agregados. 
 Cartões Contactless: são cartões inteligentes com grande capacidade de 
armazenamento e processamento de informações, sem necessidade de contato com as 
unidades de leitura e gravação. Esses cartões podem acumular vários tipos de créditos 
em um mesmo cartão. 
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 Sistemas de Comunicação nos Ônibus e Garagens: é um sistema baseado em rede 
local, com ou sem fio, para comunicação e transferência de informações entre os ônibus 
e os computadores das garagens. 
 Sistema de Garagem e Tesouraria: é um conjunto de equipamentos, software e 
aplicativos, com dois objetivos: ser um sistema ponte para envio e recepção de 
informações entre os ônibus e o sistema central e efetuar o controle e gestão das 
prestações de contas dos cobradores nas tesourarias das CONCESSIONÁRIAS. 
 Sistema Central de Controle: é um conjunto de equipamentos, software e aplicativos, 
para armazenamento e processamento centralizado de todas as informações recebidas, 
bem como a distribuição das mesmas, após o devido processamento e atualização. O 
sistema é responsável pelo controle e gestão dos postos de venda e cadastro e o 
gerenciamento das seguintes atividades: 
 

o Cadastro de usuários, emissão e controle dos cartões de gratuidades; 
o Emissão, controle e venda dos cartões; 
o Emissão e controle dos cartões técnicos e masters de geração de créditos. 
 Postos de Cadastro: são equipamentos e software, para atendimento aos passageiros, 
que possibilitam o cadastramento dos mesmos para a emissão dos cartões. 
 Pontos de Venda: equipamentos e software onde os passageiros podem recarregar ou 
consultar saldos dos cartões. 
 

3.1. DAS MODALIDADES DE CARTÃO UTILIZADAS NO SISTEMA 
 

Para fins de classificação as modalidades a serem empregadas no MUNICÍPIO 
classificam-se em: 
I. Cartão Cidadão; 
II. Cartão Especial; 
III. Cartão Estudante; 
IV. Vale Transporte; 
V. Cartão Passe Idoso; 
VI. Cartão Portador de Necessidades Especiais, deverá a Concessionária se preparar 
para a tempo e modo definido pelo Poder Concedente a implantar os Cartões no formato 
eletrônico. 
 

O ÓRGÃO GESTOR poderá autorizar a emissão de outras modalidades de cartões, 
preservadas as condições de equilíbrio do contrato. 
3.1.1 Do Cartão Cidadão 
Cartão Cidadão é a modalidade de venda de passagem antecipada mediante o 
pagamento de tarifa comum e prévio cadastramento do usuário no Sistema de 
Bilhetagem. 
 O usuário de que trata será identificado por cartão. 
 Para o cadastramento no Sistema o usuário deverá preencher ficha cadastral, 
apresentar Carteira de Identidade e CPF. 
 

3.1.2 Do Cartão Especial 
Os beneficiários de gratuidades serão identificados através de cartão ou carteira, 
contendo fotografia digitalizada e os dados cadastrais. 
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 O cartão é pessoal, intransferível e válido pelo período de 01 (um) ano, sem ônus para 
o usuário. 
 O cadastramento dos usuários de que trata este artigo se dá pessoalmente junto à 
CONCESSIONÁRIA. 
 Os cartões expedidos aos Agentes de Fiscalização do ÓRGÃO GESTOR serão válidos 
enquanto os mesmos exercerem essa função. A responsabilidade de comunicar as 
eventuais alterações será do ÓRGÃO GESTOR. 
 

3.1.3 Da Carteira Estudante 
Cartão Estudante é a modalidade de gratuidade de passagem, destinada a atender às 
necessidades de transporte dos alunos regularmente matriculados no ensino 
fundamental, no trajeto residência-escola residência e somente durante o período letivo, 
na forma da Lei. 
 

 O aluno efetuará o seu cadastramento pessoalmente junto à Secretaria Municipal de 
Educação, devendo preencher ficha cadastral e apresentar os seguintes documentos: 
 
 

3.1.4 Do Vale Transporte 
Vale Transporte é a modalidade de venda antecipada de passagem mediante o 
pagamento de tarifa comum pelo empregador, destinada a atender às necessidades de 
transporte de seus empregados no trajeto residência-trabalho e vice-versa. 
 

O empregador efetuará seu cadastramento no Sistema mediante preenchimento de ficha 
fornecida pela CONCESSIONÁRIA e, o de seus empregados, através de relação com a 
qualificação individualizada e o endereço de residência. 
 O cartão é pessoal, intransferível e fornecido sem ônus para o usuário. 
 O usuário de que trata este item será identificado no cartão e poderá utilizar os 
benefícios da integração. 
 

3.1.5 Da Carteira Passe Idoso 
O Cartão PASSE IDOSO, modalidade de cartão destinado às pessoas com idade igual 
ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos, que tem a finalidade de permitir a transposição 
das catracas que operam os serviços de transporte coletivo no MUNICÍPIO sem o 
pagamento de tarifa. 
 

A carteira será expedida pela CONCESSIONÁRIA, sem ônus para o usuário. 
 

O cadastramento dos usuários será realizado pessoalmente junto ao setor de 
atendimento da CONCESSIONÁRIA, mediante a apresentação da Carteira de 
Identidade, comprovante de endereço e o número correto do CEP. 
 

A Carteira PASSE IDOSO será entregue diretamente ao beneficiário, que assinará termo 
de recebimento do seu cartão. 
A segunda via do cartão PASSE IDOSO, será emitida gratuitamente. 
 O beneficiário deverá, imediatamente à ocorrência de furto ou perda de seu cartão, 
comunicar a CONCESSIONÁRIA para que seja providenciado o seu cancelamento. 
 A CONCESSIONÁRIA tem prazo de (5) dias úteis para providenciar a emissão da 2º 
via. 
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Os beneficiários que efetuarem o seu cadastro junto à CONCESSIONÁRIA, para emissão 
do cartão PASSE IDOSO, terão o seu cartão disponibilizado no prazo de 5 dias (cinco) 
dias. 
 

No mês do seu aniversário, o beneficiário deverá procurar a CONCESSIONÁRIA para 
providenciar a revalidação do seu cartão por mais 01 (um) ano. 
 

3.4.6 Do Cartão Portador de Necessidades Especiais 
O  Decreto Municipal nº 1.627, de 03 de outubro de 2018 institui regras para o uso do benefício 
da gratuidade do transporte coletivo às pessoas portadoras de necessidades especiais. 
Conforme classificado pela Lei, são considerados PNE as situações descritas no art. 4º: 
I. Deficiência física; 
II. Deficiência auditiva e visual; 
III. Deficiência mental; 
IV. Deficiência múltipla. 
 

O Decreto Municipal nº 1.627, de 03 de outubro de 2018 institui regras para cadastramento 
de acompanhantes e situações aplicáveis aos beneficiários da gratuidade em forma de 
PNE será fornecida um Cartão de Identificação, com validade de 2 (dois) anos, 
observando-se: 
 

I. Na renovação do Cartão de Identificação o beneficiário será avaliado por médico 
credenciado. 
 

II. Não será expedido Cartão de Identificação para acompanhante, devendo esta 
condição estar expressa no cartão do PNE. 
 

Os cartões para concessão do benefício da gratuidade serão emitidos pela 
CONCESSIONÁRIA, após recebimento de laudo diagnóstico com a devida 
comprovação, de acordo com o previsto no Decreto Municipal nº 1.627, de 03 de outubro de 
2018. 
 

4.0 – No período da Concessão poderá ser instituído o Regime de Integração sem 
pagamento de nova passagem, mantido o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato 
de Concessão. 
 

5. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA RASTREAMENTO 
 

No decorrer do prazo da Concessão a Concessionária, mediante ato do Poder 
Concedente, sempre mantido o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, 
estabelecerá sistema de monitoramento das Linhas. 
 
 
 
 

5.1. Considerações gerais 
O Sistema de Monitoramento da linha será implantado pela CONTRATADA para permitir 
a coleta de dados sobre a operação, análises e adoção de ações para correção de 
desvios em relação a padrões de desempenho estabelecidos. 
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Será implantado mediante o uso de equipamentos embarcados, instalados nos veículos, 
para registro de posição (coordenadas geográficas) ao longo do percurso, tempos de 
parada, velocidades e transmissão de dados. 
 

De forma geral, os objetivos do Sistema de Monitoramento são: 
 Coleta de dados da operação da linha ao longo do trajeto das viagens; 
 Permitir análises operacionais, determinando ações sobre o despacho das viagens e 
sobre a condução dos veículos em trajeto de tal forma a garantir um padrão adequado 
de regularidade; 
 Consolidação do quadro geral da oferta do serviço por dia e período, no dia 
subsequente à operação, oferecendo indicadores de cumprimento de viagens, 
regularidade da operação, tempos de viagem e outros indicadores de oferta. 
 

5.2. Especificação básica 
A especificação de monitoramento básica mostrada a seguir constitui um modelo de 
arquitetura do sistema, não exaustivo, que expõe as funções que a Prefeitura entende 
necessárias ao seu funcionamento. 
 

Vale dizer que a arquitetura aqui exposta é baseada em tecnologias disponíveis no 
mercado nacional que deverão ser integradas para o atendimento dos objetivos expostos. 
 

O Sistema de Monitoramento possui as funcionalidades a seguir descritas: 
 Aquisição de dados monitorados do veículo 
 Aquisição de dados de localização 
 Transmissão de dados 
 Operação 
 Monitoramento 
 Gerenciamento 
 
5.2.1. Aquisição de dados monitorados do veículo 
O Sistema dispõe de funções que permitem coletar e armazenar dados monitorados do 
veículo em equipamento do tipo microcomputador de bordo, instalado no veículo. Sem 
prejuízo de outras informações julgadas oportunas para o monitoramento da operação 
ou para a análise da atuação do motorista, a relação a seguir expõe as informações 
mínimas a serem coletadas: 
 Velocidade instantânea; 
 Abertura e fechamento de portas com veículo em movimento; 
 Acendimento dos faróis; 
 Acionamento do freio; 
 
As informações deverão ser coletadas em intervalo de tempo parametrizado e 
armazenadas na memória do equipamento de forma cumulativa, permitindo sua 
recuperação a qualquer tempo, mesmo tendo sido transmitidas em tempo real. 
 

Para a execução destas funções o Sistema é composto por equipamento embarcado 
(microcomputador de bordo), sensores a serem instalados nos veículos, software 
residente responsável pela gravação e transmissão dos dados. 
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5.2.2. Aquisição de dados de localização 
O Sistema permite a aquisição das informações geográficas capazes de restituir o trajeto 
que o veículo está realizando. 
 

Obrigatoriamente é composto por um equipamento de recepção do sistema GPS 
(Sistema de Posicionamento Global). Tal sistema, já amplamente conhecido, gera 
através de uma constelação de satélites, em órbita terrestre, um conjunto de sinais que 
são recepcionados pelo equipamento em terra (no caso no veículo) e mediante cálculos 
matemáticos (triangulações) gera coordenadas de latitude e longitude. Os dados assim 
coletados são restituídos em bases georreferenciadas permitindo identificar o 
posicionamento do veículo. 
 

As informações deverão ser coletadas em intervalo de tempo parametrizado e 
armazenadas na memória do equipamento de forma cumulativa, permitindo sua 
recuperação a qualquer tempo, mesmo tendo sido transmitidas em tempo real. 
 

5.2.3. Transmissão de dados 
Os dados coletados deverão ser transmitidos em tempo real mediante tecnologias como 
GPRS (telefonia Celular), Rádio Digital ou outra que se mostre eficiente. 
 

Para a execução destas funções o Sistema conta com os equipamentos embarcados, 
associado ao micro de bordo e GPS, responsável pela transmissão dos dados os 
equipamentos da Central dedicados à recepção e concentração das informações, os 
softwares necessários, protocolos, etc. 
 

5.2.4. Operação 
O Sistema é composto por equipamentos de processamento na Central de Controle 
Operacional (CCO) e softwares respectivos necessários à recepção dos dados 
transmitidos pelos veículos, seu processamento, disponibilização de dados para os 
analistas de operação da Central permitindo: 
 

a) Visualizar o veículo ou os veículos de uma determinada linha de forma concomitante 
através de mapas (sistema de informação geográfica – GIS), 
b) Consultar informações operacionais, como exemplo: 
 Horário de passagem em pontos estratégicos do trajeto; 
 Velocidade comercial acumulada; 
 Velocidade instantânea; 
 Desvio do tempo real com o tempo previsto para o trecho monitorado; 
 Horário previsto de chegada no ponto de controle, estimado com base no tempo 
realizado até o momento da consulta e na velocidade básica de trechos do trajeto 
(parametrizados) restantes. 
c) Consultar informações sobre a condução do veículo em situações de não 
conformidade, como: 
 Velocidades acima do permitido; 
 Direção à noite com faróis desligados; 
 Direção do veículo com portas abertas. 
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d) Enviar mensagens ao motorista do veículo, permitindo que sejam realizadas em tempo 
real alterações, como: 
 retardamento progressivo e programado da marcha do veículo ou aceleração 
controlada, ambos para garantia de maior regularidade da operação; 
 modificação de trajeto, em razão de ocorrências de trânsito de caráter emergencial; 
e) Recepcionar informação de pânico, isto é, mensagem do motorista informando 
situação de risco a bordo. 
 
5.2.5. Monitoramento 
Compreendem rotinas específicas consolidar dados da operação, informações tanto 
durante o dia, seguinte à operação, do software da CCO que permite gerar estatísticas e 
disponibilizar como de forma consolidada no dia. 
 
As informações assim consolidadas são disponibilizadas em rede ao ÓRGÃO GESTOR 
para o acompanhamento da operação do transporte coletivo. 
 
As informações a serem disponibilizadas, a sua periodicidade e seu formato são 
estabelecidas no projeto e a título de exemplo, especificam-se algumas mais relevantes: 
 Grau de cumprimento das viagens por itinerário e período do dia; 
 Grau de desvio dos intervalos realizados (regularidade) por itinerário e período nos 
pontos terminais e intermediários de percurso; 
 Quantidade de veículos alocados na operação; 
 Velocidade média de operação; 
 Quilometragem rodada; 
 Indicadores de produtividade. 
 
5.2.6. Gerenciamento 
Compreende as rotinas do Sistema da Central de Operações responsável pelo 
gerenciamento dos bancos de dados, tanto de dados coletados, como dos cadastros 
necessários, a geração de relatórios padronizados, a realização dos backups e outras 
ferramentas de manutenção do sistema. 
 
6. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA VIDEOMONITORAMENTO 
6.1. Considerações gerais 
O Sistema de Videomonitoramento será implantado pela CONTRATADA de forma a 
permitir a coleta de imagens do interior dos veículos servido de base para análise da 
operação e repressão aos ilícitos cometidos no interior dos mesmos. 
 
Será implantado mediante o uso de equipamentos embarcados para registro de imagens 
através de pelo menos duas câmeras, por veículo, e de equipamento de gravação com 
capacidade de armazenamento mínima de 24 horas, não havendo obrigatoriedade de 
transmissão das imagens para central de monitoramento em tempo real. 
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A CONTRATADA deverá manter armazenadas as imagens de todos os veículos por um 
período mínimo de 30 dias. 
 
A CONTRATADA deverá disponibilizar um banco de imagens ao ÓRGÃO GESTOR com 
um retardo máximo de 48 horas, além do software e do hardware necessário a 
manipulação das imagens. 
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ANEXO II.4 
PROJETO BÁSICO 

PLANO OPERACIONAL 
 
ITINERÁRIOS 
SISTEMA CONVENCIONAL 
 

LIBERDADE x CENTRO (Stª Josefa) 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Antiga estrada Vieira Cortez – Rua Teixeira leite – Rua Barão do Piabanha – 
Praça Garcia. 
Quilometragem: 08Km 
 

LIBERDADE x CENTRO (Paulo Lacerda) 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Av. Pedro Paulo de Lacerda – Av. Pref. Bento Gonçalves Pereira – Av. Ayrton 
Senna – Praça Garcia. 
Quilometragem: 10Km 
 

RODOVIÁRIA NOVA x LIBERDADE (Portal do Sol) 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Rodoviária Nova – Av. das Nações – Rua Nova Paraíba – Rua Jorge Roberto 
Pontes de Souza – Rua Prof. Joubert Guimarães – Rua Maria Aparecida Leite – Rua 
Nova Paraíba – Rua Augusto da Silva Pinto – Rua Saturnino Braga – Av. Pref. Bento 
Gonçalves Pereira – Av. Pedro Paulo de Lacerda – Av. Pref. Bento Gonçalves Pereira – 
Rua Heins Weil – Praça Garcia. 
Quilometragem: 15Km 
 

CENTRO x MORRO DA ALEGRIA 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Praça Garcia – Av. Dr. Randolfo Pena – Rua Bom Jesus de Matosinhos – Rua 
Humaitá – Av. Dr. Randolfo Pena – Rua Bernardino Franco – Rua Dr. Otacílio L. de 
Morais – Rua Adolfo Abreu – Rua Presidente Vargas – Rua Alcides T. Abreu – Rua Jaime 
T. Abreu – Rua Juvenir F. Oliveira – Av. Coronel João Werneck – Estrada Gov. Leonel 
Brizola – Rua Quintiliano M. de Barros – Rua Cleofas Nascimento – Rua Henrique Bastos 
– Ponte Sérgio Quintela – Rua Visc. Do Rio Novo – Av. Ayrton Senna – Praça Garcia. 
Quilometragem: 10Km 
 

CENTRO x MORRO DO VOLANTE 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Praça Garcia – Rua XV de Novembro – Rua Tiradentes – Rua Marechal 
Floriano Peixoto – Av. Ayrton Senna – Rua Saturnino Braga – Rua Augusto da Silva Pinto 
– Rua Luiz Ramos – Rua Evilásio Nunes – Rua Ercílio Assunção Werneck – Ladeira do 
Curupaiti – A. Pref. Bento Gonçalves Pereira – Rua Heinz Weil – Praça Garcia. 
Quilometragem: 10Km 
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FERNANDÓ x LIMOEIRO 
Nº de veículos: 02 
Itinerário: Rua Fernando – Rua Paulo Chaltein Bello – Praça carlos Canellas Leal – Rua 
José Joaquim Gonçalves – Av. Dr. Randolfo Pena – Av. Cel. João Werneck – Ponte 
Sérgio Quintela – Av. Marechal Castelo Branco – Praça Garcia – Rua XV de Novembro 
– Rua Tiradentes – Rua Mal. Floriano Peixoto – Rua Saldanha Marinho – Rua Moreira 
César – Av. das Nações – Rua Leonor de Souza Barros – Alto Limoeiro. 
Quilometragem: 22Km 
 

ELDORADO x FERNANDÓ 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Estrada Pref. Antônio da Cruz Barros – Av. das Nações – Rua Moreira César 
– Rua Saldanha Marinho – Av. Ayrton Senna – Praça Garcia – Av. Dr. Randolfo Pena – 
Av. Deocleciano A. Souza – Praça Carlos Canellas Leal – Rua Paulo Chaltein Bello – 
Rua Fernandó. 
Quilometragem: 24Km 
 

ELDORADO x SETE ENCRUZILHADAS 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Estrada Pref. Antônio da Cruz Barros – Av. das Nações – Rua Moreira César 
– Rua Saldanha Marinho – Av. Ayrton Senna – Praça Garcia – Av. Dr. Randolfo Pena – 
Av. N. Srª. Aparecida. 
Quilometragem: 16Km 
 

ELDORADO x AMAPÁ 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Estrada Pref. Antônio da Cruz Barros – Av. das Nações – Rua Moreira César 
– Rua Saldanha Marinho – Av. Ayrton Senna – Praça Garcia – Av. Dr. Randolfo Pena – 
Rua Maria Augusta Pena – Rua José Garcia T. de Barros – Rua José Avelino de Oliveira 
– Rua Antônio César de Oliveira – Rua Breno Nazário – Rua Alcides da Silva – Rua Artur 
da Távola. 
Quilometragem: 20Km 
 

BARÃO DE ANGRA x BELA VISTA 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: BR393 – Av. das Nações – Rua Moreira César – Rua Saldanha Marinho – Av. 
Ayrton Senna – Praça Garcia – Av. Dr. Randolfo Pena – Rua Maria Augusta Pena – Rua 
José Garcia Teixeira de Barros – Rua José Avelino de Oliveira – Rua Antônio César de 
Oliveira – Praça São Pedro. 
Quilometragem: 20Km 
 

CENTRO x BELA VISTA 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Praça Garcia – Av. Dr. Randolfo Pena – Rua Maria Augusta Pena – Rua José 
Garcia Teixeira de Barros – Rua José Avelino de Oliveira – Rua Antônio César de Oliveira 
– Praça São Pedro. 
Quilometragem: 10Km 
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CENTRO x VIEIRA CORTEZ 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Praça Garcia – Rua XV de Novembro – Rua Tiradentes – Rua Mal. Floriano 
Peixoto – Av. Ayrton Senna – Rua Saturnino Braga – Av. Pref. Bento Gonçalves Pereira 
– Av. Pedro Paulo de Lacerda – Av. Luiz de Carvalho – BR393 – Vieira Cortez. 
Quilometragem: 30Km 
 
RODOVIÁRIA NOVA x INEMA 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Rodoviária Nova – Av. das Nações – Rua Moreira César – Rua Saldanha 
Marinho – Av. Ayrton Senna – Praça Garcia – Av. Dr. Randolfo Pena – Av. Deocleciano 
A. Souza – Rua Exp. Walace Paes Leme – Estrada José Romero Gamboa – Inema. 
Quilometragem: 22Km 
 
CENTRO x INEMA (Via Exposição) 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Praça Garcia – Av. Dr. Randolfo Pena – Av. Deocleciano A. Souza – Estrada 
Quirino F. Pinheiro – Inema. 
Quilometragem: 18Km 
 
CENTRO x MARRECAS 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Praça Garcia – Av. Dr. Randolfo Pena – Av. Deocleciano A. Souza – Praça 
Carlos Canellas Leal – Rua Paulo Chaltein Bello – Rua Fernandó – Estrada Joaquim José 
da Silva Xavier. 
Quilometragem: 14Km 
CENTRO x QUEIMA SANGUE 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Praça Garcia – Av. Dr. Randolfo Pena – Av. Deocleciano A. Souza – Praça 
Carlos Canellas Leal – Rua Paulo Chaltein Bello – Rua Fernandó – Estrada Joaquim José 
da Silva Xavier. 
Quilometragem: 22Km 
 
CENTRO x CERÂMICA 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Praça Garcia – Rua XV de Novembro – Rua Tiradentes – Rua Mal. Floriano 
Peixoto – Av. Ayrton Senna – Av. Irmãos Spino. 
Quilometragem: 05Km 
 
CENTRO x SERTÃO DO CALIXTO 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Paraíba do Sul – Stº Antônio – Werneck – Cavaru – Jathaí – Sertão do Calixto 
– (Rio Manso – Sardoal – Membeca). 
Quilometragem: 85Km 
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WERNECK x RODOVIÁRIA NOVA  (Rua do Campo) 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Rua Fernando Pereira Leal – Rua Josélia G. da Silva – Praça José da Mota 
Vizeu – Rua João A. de Carvalho – Rua Alberto da Mota Vizeu – Estrada José Romero 
Gamboa – Rua Exp. Walace Paes Leme – Rua José Joaquim Gonçalves – Av. Dr. 
Randolfo Pena – Av. Cel. João Werneck – Ponte Sérgio Quintella – Av. Mal. Castelo 
Branco – Rua Mal. Floriano Peixoto – Rua Saldanha Marinho – Rua Moreira César – Av. 
das Nações – Rodoviária Nova. 
Quilometragem: 28Km 
 

WERNECK x CENTRO (Avenida) 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Rua Cel. João Werneck – Praça José da Mota Vizeu – Rua João A. de 
Carvalho – Rua N. Srª. Aparecida – Tv. Florestal – Rua José Moraes Vizeu – Rua Bento 
Gonçalves Pereira – Estrada José Romero Gamboa – Rua Exp. Walace Paes Leme – 
Rua José Joaquim Gonçalves – Av. Dr. Randolfo Pena – Av. Cel. João Werneck – Ponte 
Sérgio Quintella – Av. Mal. Castelo Branco – Rua Mal. Floriano Peixoto – Av. Ayrton 
Senna. 
Quilometragem: 24Km 
 

WERNECK x CENTRO (Alvorada) 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Rua Luiz Vieira de Carvalho – Rua Josélia G. da Silva – Praça José daMota 
Vizeu – Rua João A. de Carvalho – Rua Alberto da Mota Vizeu – Estrada José Romero 
Gamboa – Rua Exp. Walace Paes Leme – Rua José Joaquim Gonçalves – Av. Dr. 
Randolfo Pena – Av. Cel. João Werneck – Ponte Sérgio Quintella – Av. Marechal Castelo 
Branco – Rua Mal. Floriano Peixoto – Av. Ayrton Senna. 
Quilometragem: 26Km 
 

WERNECK x CENTRO (Volta Grande) 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: Rua Pedro Estevão – Rua Josélia G. da Silva – Rua Pedro Reis – Rua 
Perciliano G. Ferreira – Rua Cap. Luiz R. dos Santos – Rua Hortência – Rua João A. de 
Carvalho – Rua Alberto da Mota Vizeu – Estrada José Romero Gamboa – Rua Exp. 
Walace Paes Leme – Rua José Joaquim Gonçalves – Av. Dr. Randolfo Pena – Av. Cel. 
João Werneck – Ponte Sérgio Quintella – Av. Mal. Castelo Branco – Rua Mal. Floriano 
Peixoto – Av. Ayrton Senna. 
Quilometragem: 26Km 
 

CAVARU x CENTRO 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: RJ131 – Praça José da Mota Vizeu – Rua João A. de Carvalho – Estrada José 
Romero Gamboa – Rua Exp. Walace Paes Leme – Rua José Joaquim Gonçalves – Av. 
Dr. Randolfo Pena – Av. Cel. João Werneck – Ponte Sérgio Quintella – Av. Mal. Castelo 
Branco – Rua Mal. Floriano Peixoto – Av. Ayrton Senna. 
Quilometragem: 35Km 
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INCONFIDÊNCIA x CENTRO 
Nº de veículos: 01 
Itinerário: PS10 – Estrada Joaquim José da Silva Xavier – Rua Fernandó – Rua Paulo 
Chaltein Bello – Praça Carlos Canellas Leal – Rua José Joaquim Gonçalves – Av. Dr. 
Randolfo Pena – Av. Cel. João Werneck – Ponte Sérgio Quintella – Av. Mal. Castelo 
Branco – Rua Mal. Floriano Peixoto – Av. Ayrton Senna. 
Quilometragem: 50Km 
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ANEXO III 
REGULAMENTO OPERACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO QUE 
REGULAMENTA O SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLETIVO NO 
MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL 

DECRETO Nº 1629, DE 3 DE OUTUBRO DE 2018. 

 
REGULAMENTA O DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO VI, ALÍNEA A, DA LEI ORGÂNICA 
MUNICIPAL DISPONDO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SULE DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições de 
que trata o artigo 95, inciso I, alínea a, da Lei Orgânica Municipal DECRETA: 

 
Capítulo I 

DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO 

 
 
Art. 1º Os serviços de Transporte Coletivo de Passageiros no Município de PARAÍBA DO SUL serão 
prestados sob os regimes público e privado, conforme a hipótese, regulados por este decreto. 

 
§ 1º - Considera-se serviço de transporte coletivo público de passageiros as atividades de transporte 
coletivo tidas por essenciais, reguladas pelo regime jurídico de direito público, operadas em regime de 
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concessão ou permissão. 

 
§ 2º - Considera-se serviço de transporte coletivo privado de passageiros as atividades de transporte 
coletivo prestadas em regime de direito privado, operadas mediante autorização do Poder Público. 

 
Art. 2º O Transporte Coletivo Público de Passageiros no Município de PARAÍBA DO SUL, como serviço 
público, terá sua organização, gerenciamento e planejamento provido diretamente pela Administração 
Pública ou, indiretamente, mediante entidades administrativas descentralizadas. 
 
Art. 3º Compete ao Município diretamente, através de entidade de administração indireta, ou, 
indiretamente, através de delegação a empresas privadas especializadas, a execução da operação dos 
serviços de transporte coletivo público urbano e ou rural do Município de PARAÍBA DO SUL, sob o 
regime de concessão ou permissão. 

 

 
Art. 4º O Transporte Coletivo Privado, destinado ao atendimento de segmento específico e pré-
determinado da população, inclusive de escolares e de fretamento, está sujeito à regulamentação e à 
prévia autorização do Poder Público. 

 
Capítulo II 

DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

 
 
Art. 5º O Serviço de transporte coletivo público de passageiros no Município de PARAÍBA DO SUL 
obedecerá às seguintes diretrizes: 

 
I - Universalidade e Socialização do serviço público, devendo o sistema de transporte coletivo público 
servir ao conjunto da população urbana e rural, assegurando acesso do serviço a todos os que dele 
necessitarem, inclusive às populações mais carentes e de baixa renda; 

 
II - Isonomia do serviço público, impondo-se a igualdade de tratamento a todos os usuários do serviço, 
sendo vedadas preferências e preterições sem amparo em situações que as justifiquem, assim como 
estarão proscritas as diferenças tarifárias quando não respaldadas em fatores legítimos de 
diferenciação; 

 
III - Modicidade tarifária, assegurando-se a todos os usuários tarifas módicas e que favoreçam o amplo 
acesso ao serviço público, sem prejudicar a qualidade do atendimento; 
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IV - Eficiência e qualidade do serviço prestado, devendo a prestação orientar-se a assegurar o conforto, 
a segurança, a regularidade, a continuidade, a confiabilidade, a freqüência e a pontualidade do serviço 
público; 

 
V - Atualidade do serviço público, assegurando-se a constante e permanente atualização tecnológica 
e metodológica da prestação do serviço público, sempre em benefício da população e dos usuários; 

 
VI - Garantia de acesso a pessoas com deficiências e mobilidade reduzida; 

 
VII - Integração entre os diversos meios de transporte 

 
 
VIII - Complementaridade e manutenção da sustentabilidade econômica das várias modalidades de 
transporte; 

IX - Tratamento integrado e compatível com as demais políticas urbanas; 
 
X - Economicidade no planejamento e na delegação do serviço público; 
 
XI    -     Publicidade e participação popular no planejamento do serviço público. 

 

 
Capítulo III 

 
ORGANIZAÇÃO, DO PLANEJAMENTO E DA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO 

PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

 
 
Art. 6º O planejamento do sistema de transporte coletivo público será adequado às alternativas 
tecnológicas disponíveis e atenderá ao interesse coletivo, obedecendo às diretrizes gerais do 
planejamento global da cidade, notadamente no que diz respeito ao uso e ocupação do solo e ao 
sistema viário básico, respeitando, obrigatoriamente, os princípios de planejamento urbano do 
Estatuto das Cidades - Lei Federal nº 10.257, de 17 de julho de 2002, o Plano Diretor Municipal e demais 
leis municipais pertinentes. 
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Art. 7º São atribuições do Poder Concedente: 

 
I - planejar, regular e regulamentar os serviços do sistema de transporte coletivo urbano de 
passageiros, favorecendo a eficiência, a universalidade e a socialização do serviço; 
 
II - regular todas as linhas ou trechos de linha dos serviços de transporte coletivo urbano, terminais e 
paradas, que estejam em território do Município, independentemente de sua origem ou do poder 
delegador, disciplinando a sua inserção no espaço urbano do Município; 
 
III - regulamentar o serviço de transporte coletivo público de passageiros, observando-se as diretrizes 
estabelecidas exemplificativamente no art. 5º deste decreto e ainda às seguintes metas e diretrizes: 

 
 
a) cumprir e fazer cumprir as disposições que regem o serviço, bem como as cláusulas do contrato, 
zelando pela segurança jurídica e eficiência no setor; 

 
b) prover a fiscalização e controle constante e permanente acerca da prestação do serviço; 

 
c) prover uma central de atendimento ao usuário do serviço, fornecendo de forma ágil e eficiente as 
informações relativas ao funcionamento dos serviços, solucionando e respondendo em prazo curto as 
reclamações formalizadas e registradas pelos usuários, postuladas individualmente ou organizadas em 
associações e grupos de usuários, abrindo, quando necessário, procedimentos de consulta pública 
acerca de aspectos regulatórios dos serviços delegados; 
 

d) responder de modo ágil e fundamentado as postulações dos concessionários e permissionários dos 
serviços de transporte coletivo público; 

 
e) aplicar as penalidades legais, regulamentares e contratuais sempre de modo fundamentado e 
observadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, quando cabíveis e 
pertinentes; 

 
f) intervir na concessão, nas hipóteses e condições previstas na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 

 
g) extinguir a concessão, nos casos previstos em lei e nos contratos; 

 
h) revogar e extinguir a permissão, nos casos previstos em lei e nos contratos; 
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i) homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas, mediante as normas pertinentes e os contratos; 

 
j) zelar pela boa qualidade do serviço, observadas as condições de eficiência, regularidade, segurança, 
rapidez, continuidade, conforto, modicidade tarifária, manutenção dos equipamentos, atualidade 
tecnológica e acessibilidade, particularmente para pessoas com deficiência, idosos e gestantes; 

 
l) estimular o aumento da produtividade dos serviços e da preservação do meio ambiente; 

 
m) implantar mecanismos permanentes de informação sobre os serviços prestados para facilitar o seu 
acesso aos usuários. 

 
 
IV - Fixar itinerários e pontos de parada; 

 
V - Fixar horários, frequência, frota e terminais de cada linha; 

 
VI - Organizar, programar e fiscalizar o sistema; 

 
VII - Implantar e extinguir linhas e extensões; 

 
VIII - Contratar, sempre mediante licitação, a concessionária; 

 
IX - Fiscalizar o gerenciamento do vale transporte; 

 
X - Estabelecer intercâmbio com Institutos e Universidades para aprimoramento do sistema, sempre 
em parceria com o Conselho Municipal de Transporte Coletivo, este a ser instituído por lei; 

 
XI - Fixar os parâmetros e índices das planilhas de custos; 

 
XII - Elaborar, fiscalizar e alterar a aplicação dos cálculos tarifários, sempre respeitando os índices 
estipulados no edital de licitação e no contrato de concessão; 
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XIII - Registrar a empresa concessionária; 

 
XIV - Cadastrar o pessoal da empresa concessionária; 

 
XV - Vistoriar anualmente e sem ônus para a concessionária, os veículos em operação, exigindo o 
cumprimento das metas de qualidade e eficiência da frota, bem como o respeito à qualidade dos 
insumos de operação; 

 
 
XVI - Fixar e aplicar penalidades, na forma dessa Lei e do regulamento próprio; 

 
XVII - Solicitar relatório técnico operacional, quando necessário, junto à concessionária; 

 
XIX - Estabelecer as normas relativas ao pessoal de operação; 

 
XX - Monitorar o número de passageiros do sistema; 

 
XXI - Definir o "lay-out" dos veículos; 

 
XXII - Estabelecer critérios e procedimentos para o fornecimento de passes escolares, tudo na forma 
da lei, inclusive indicando as fontes de financiamento. 

 
§ 1º - No exercício da fiscalização da concessão, o órgão ou entidade encarregado dessa atribuição, 
terá acesso irrestrito aos dados relativos ao número de passageiros do sistema e arrecadação de tarifa, 
bem como ao controle de hodômetro, de posse do concessionário. 
 
§ 2º - A cada dois anos, o poder concedente poderá proceder a uma avaliação dos coeficientes de 
consumo de combustível, lubrificantes e rodagem, integrantes do Custo Operacional da planilha 
tarifária, a ser instituída por lei, avaliando-se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o valor 
da tarifa, em face das seguintes hipóteses: 

 
I - modificação tecnológica relevante do material rodante (veículos) e de sua forma operacional; 
 
II - introdução de novos tipos de combustível e de insumos de rodagem; 
 
III - alteração do sistema viário. 
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§ 3º - Serão considerados, para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, os dados colhidos 
pelo órgão municipal de gerenciamento gestor do sistema de transporte coletivo, obedecido o 
seguinte procedimento: 

 
I - os dados de avaliação serão colhidos pelo órgão do poder concedente encarregado do 
gerenciamento do sistema, assegurado direito de participação pelo concessionário, tanto na 
verificação e aferição dos dados coletados, quanto na sugestão de dados a serem colhidos ou na 
impugnação de informações e aferições; 

 
II - os dados colhidos serão comparados com os dados e coeficientes de consumo constantes da 
equação econômico-financeira por ocasião da licitação, em procedimento que será, necessária e 
previamente, submetido à apreciação da empresa concessionária e, posteriormente, do Conselho 
Municipal de Transporte Coletivo, instituído por lei; 

 
III - ao final, constatadas variações, será a planilha tarifária readequada através de Decreto do poder 
concedente, considerando-se necessariamente, na forma dessa Lei, o modelo dos veículos em 
operação e também eventuais variações de modais operacionais. 
 
§ 4º - Para o exercício das atribuições dispostas no caput e nos parágrafos deste artigo, o Poder Público 
poderá contratar serviços especializados e consultivos, nos termos da legislação. 
 
Art. 8º  São obrigações dos operadores e delegatários do serviço público de transporte coletivo: 
 
I - atuar de modo eficiente na prestação do serviço público, cumprindo rigorosamente as normas 
contratuais, regulamentares e legais aplicáveis ao serviço público; 

 
II - atuar de modo diligente e eficiente na prestação de informações ao Poder Público e aos usuários, 
individual ou coletivamente considerados; 

 
III - efetuar e manter atualizada sua escrituração e documentos contábeis de molde a possibilitar a 
fiscalização pública; 

 
IV - cumprir as normas de operação e arrecadação, inclusive as atinentes à cobrança de tarifa; 
 
V - promover a atualização e o desenvolvimento tecnológico das instalações, equipamentos e sistemas, 
com vistas a assegurar a melhoria da qualidade do serviço e a preservação do meio ambiente; 
 
VI - adequar a frota às necessidades do serviço, obedecidas as normas fixadas pelo Poder Executivo; 
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VII - garantir a segurança e a integridade física dos usuários; 
 
VIII - apresentar periodicamente a comprovação de regularidade das obrigações previdenciárias, 
tributárias e trabalhistas; 

 
 
IX - Garantir a acessibilidade de passageiros com deficiência física, principalmente garantindo 
plataforma especial de entrada e saída dos veículos, bem como, 10 % (dez por cento) dos assentos 
preferenciais e mais uma vaga para deficiente físico cadeirante. 

 

Capítulo VI 
DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO E DOS TERMOS DE PERMISSÃO 

 
 
Art. 9º  Os contratos de concessão e os termos de permissão devem ser escritos, redigidos de forma 
clara e objetiva. 

 
Art. 10 - Os contratos de concessão e os termos de permissão devem consignar todas as condições para 
a execução do serviço público, em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades 
das partes, em conformidade com os termos da licitação e das propostas a que se vinculam, sendo 
cláusulas necessárias as previstas no artigo 23 da Lei nº 8.987/95, e, ainda, aquelas que definam: 

 
I - a delimitação do objeto e os seus elementos característicos; 

 
II - prazos para cumprimentos de encargos específicos e prazo da concessão; 

 
III - a forma de remuneração e os critérios de reajustamento de tarifas, indicando a periodicidade e o 
índice que melhor reflita a variação econômica dos insumos próprios do setor. 
 
IV - os bens reversíveis; 

 
V - os critérios e as fórmulas de cálculo das amortizações e depreciações de investimentos que se 
fizerem necessários; 

 
VI - os direitos, garantias e obrigações do Poder Público e dos operadores, em relação a alterações e 
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expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço; 

 
 
VII - os direitos dos usuários; 

 
VIII - os prazos de início de etapas de execução, conforme o caso; 

 
IX - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; 

 
X - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da 
categoria econômica, quando envolvida contraprestação pecuniária do Poder Público na concessão 
(observadas, na hipótese, demais condições previstas na Lei nº 11079/2004); 
 
XI - as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita o operador e sua forma de aplicação; 
 
XII - as hipóteses de rescisão; 

 
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a sua execução, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
Capítulo VII 

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

 
 
Art. 11 - A concessão será regida pelas disposições contratuais, pelas normas da Lei nº 8987/95 e 
legislação aplicável. 

 
Art. 12 - A concessão será operada por quem vencer a licitação, que poderá transferir o controle 
acionário da empresa, bem como realizar fusões, incorporações e cisões durante a execução do 
contrato, desde que com expressa e prévia anuência do Poder Público, sob pena de caducidade da 
concessão. 

 
Art. 13 - O Poder Concedente poderá modificar aspectos da concessão que refiram à prestação do 
serviço público, atinentes à frota de veículos e às condições da prestação, com vistas ao cumprimento 
de novas disposições regulamentares ou legais ou, ainda, com vistas ao atendimento das necessidades 
dos usuários concretamente demonstradas e do interesse coletivo concretamente verificado. 
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§ 1º - As modificações no objeto da concessão produzidas pela Administração serão determinadas 
pela autoridade administrativa com competência para a assinatura do contrato, devidamente 
precedida das etapas e providências necessárias  para a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. 

 
§ 2º - Em qualquer hipótese, as modificações deverão ser motivadas e justificadas concretamente, 
apontando-se as razões de interesse público que as fundamentam. 
 
Art. 14 - A partir de sua celebração, será vedado à Administração Pública promover a invalidação 
unilateral e de ofício do contrato de concessão, devendo, na verificação dos pressupostos para tanto, 
recorrer ao Poder Judiciário. 

 
Art. 15 - A inexecução total ou parcial do contrato de concessão, decorrente de dolo ou culpa, 
comprovados em regular processo administrativo, acarretará, a critério do Poder Público e obedecido 
o princípio da proporcionalidade, a aplicação das penalidades contratuais, respeitadas as normas 
convencionadas entre as partes. 

 
Art. 16 - O Poder Concedente poderá executar, periodicamente, avaliação da qualidade e eficiência do 
serviço prestado e concedido, a qual pressupõe a aplicação de um conjunto de avaliações decorrentes 
de certos indicadores formulados pelo Poder Concedente por ato regulamentar ou diretamente nos 
editais de licitação e contratos, as quais deverão resultar na aplicação periódica de um índice geral de 
qualidade da operação dos serviços executados pelo concessionário (IGQ). 

 
§ 1º -  Os valores de IGQ serão registrados e arquivados pelo Poder Concedente para fins de compor 
um histórico do operador, e serão sempre informados mediante fornecimento de atestados pelo 
Município desde que assim seja solicitado pelo titular do histórico acervado. 

 
 
§ 2º - O Concessionário terá direito a recurso administrativo com efeito suspensivo, em face de ato que 
resulta na aplicação do IGQ, no prazo de 5 dias úteis a contar de sua intimação, o qual deverá ser 
decidido pelo Secretário competente ou pelo Prefeito em prazo máximo de 10 dias úteis a contar do 
recebimento do recurso. 

 
§ 3º - Os valores de IGQ poderão ser divulgados pelo Poder Concedente com vistas a levá-los ao 
conhecimento dos usuários e da população em geral, após o julgamento de eventual recurso 
administrativo apresentado pelo operador ou após o exaurimento do prazo recursal sem a 
manifestação de recurso. 
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Capítulo VIII 

DA INTERVENÇÃO 

 
 
Art. 17 - Poderá o Poder Público, visando a assegurar a adequada prestação do serviço ou para sanar 
deficiência grave na prestação dos serviços, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, 
regulamentares e legais pertinentes, intervir na operação do serviço. 
 
§ 1º - A intervenção será precedida de adequado processo administrativo que garanta a oportunidade 
de manifestação do interessado, com as garantias do contraditório e da ampla defesa; 
 
§ 2º - Considera-se deficiência grave na prestação do serviço para efeito deste decreto: 
 
I - desobediência reiterada e comprovada aos dispositivos contidos neste decreto e na legislação 
aplicável, em especial na Lei n º 8987/95 e nos regulamentos aplicáveis ao serviço, inclusive aqueles 
atinentes ao itinerário ou horário determinados à operação do serviço, salvo por motivo de força maior 
ou razão devidamente justificada; 

 
II - não atendimento de intimação expedida pelo Poder Público no sentido de retirar de circulação, em 
prazo determinado, veículo julgado em condições comprovadamente inadequadas para o serviço; 

 
III - o descumprimento, por culpa de empresa contratada, devidamente comprovada em processo 
administrativo, da legislação trabalhista, de modo a comprometer a continuidade dos serviços 
executados; 

 
IV - a ocorrência de irregularidades dolosas contábeis, fiscais e administrativas, apuradas mediante 
auditoria, que possam interferir na consecução dos serviços executados. 
 
Art. 18 - A intervenção será formalizada em ato administrativo próprio, devidamente motivado, com a 
indicação precisa das razões que a ensejaram, e também: 

 
I - do prazo de intervenção, que deverá ser no máximo de três meses, prorrogáveis por mais três meses; 

 
II - das instruções e regras que orientarão a intervenção; 

 
IV - do nome do interventor com funções de coordenação da intervenção. 
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Art. 19 - No período de intervenção, a Municipalidade assumirá, total ou parcialmente, o serviço, 
passando a controlar os meios materiais e humanos que a operadora utiliza, assim entendidos o 
pessoal, os veículos, as garagens, as oficinas, e todos os demais meios empregados, necessários à 
operação. 

 
Art. 20 - A devolução da administração do serviço ao operador-concessionário, ao fim da intervenção, 
deverá ser acompanhada de prestação de contas previamente elaborada pelo interventor, responsável 
pelos atos praticados durante a sua gestão. 

 
Capítulo IX 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONCESSIONÁRIO 

 
 
Art. 21 - Incumbe ao operador a execução do serviço delegado, cabendo-lhe responder por todos os 
prejuízos causados, por dolo ou culpa, devidamente comprovados em processo administrativo, ao 
Poder Público, aos usuários ou a terceiros. 

 
Capítulo X 

DA REMUNERAÇÃO DO CONCESSIONÁRIO E DA POLÍTICA TARIFÁRIA 

 
 
Art. 22 - A remuneração do concessionário advirá do pagamento de tarifa pelos usuários do serviço 
público, que serão fixadas e corrigidas de acordo com os critérios da presente lei, do edital de licitação 
e do contrato de concessão. 

 
Art. 23 - É permitido à Administração, excepcionalmente e com vistas a assegurar o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato e a modicidade tarifária, inclusive durante a vigência dos contratos 
de concessão, prever modelos mistos de remuneração do concessionário, combinando-se a 
remuneração tarifária com prestações providas pelo Poder Público calculadas com base no custo do 
quilômetro rodado ou da distância percorrida, desde que atendidas as exigências legais para tanto. 

 
Art. 24 - O valor das tarifas dos serviços de transporte coletivo público de passageiros será determinado 
ou homologado por ato da Administração. 

 
Art. 25 - A determinação do valor da tarifa deverá fazer-se á luz dos princípios da modicidade tarifária e 
da socialização do serviço público. 
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§ 1º - Ao serviço público de transporte coletivo público de passageiros poderão ser aplicadas tarifas 
diferenciadas, nos termos do artigo 13 da Lei nº 8987/95. 
 
§ 2º - As isenções e benefícios tarifários de qualquer natureza, além daquelas já vigentes na data da 
promulgação deste decreto, deverão dispor de fontes específicas de recursos. 
 
 
Art. 26 - A remuneração do concessionário deverá sofrer revisão, periodicamente, obedecendo às 
condições e aos prazos estabelecidos no edital de licitação e no contrato de concessão. 
 
Art. 27 - As fontes e receitas alternativas, com ou sem exclusividade, previstas no edital de licitação com 
vistas a integrar a receita do concessionário serão consideradas na fixação da tarifa e comporão a 
equação econômico-financeira do contrato de concessão. 
 
Art. 28 - Se outras fontes de receita, alternativas e acessórias, com ou sem exclusividade, forem 
integradas à concessão durante a execução do contrato, integrarão a equação econômico-financeira 
da concessão, exigindo a redução proporcional da tarifa. 

 
 

Capítulo XI 
DAS SANÇÕES 

 
 
Art. 29 - Para fins da presente lei, será considerada ilegal e clandestina a execução de qualquer tipo de 
serviço de transporte coletivo urbano de passageiros sem a correspondente delegação ou autorização 
do Poder Público, hipótese que ensejará a aplicação das seguintes sanções: 
 
I - interdição das operações; 

 
II - aplicação de multa pecuniária, cujo valor e condições serão fixados por ato regulamentar; 
 
III - apreensão e retenção dos veículos, cuja liberação estará condicionada ao pagamento da multa 
prevista no inciso anterior; 

 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, a ser fixado pelo ato 
sancionador. 

 
Parágrafo Único - As penalidades previstas neste artigo podem ser cumuladas. 
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Art. 30- O inadimplemento contratual do concessionário, assim como o descumprimento das normas 
regulamentares e das normas legais aplicáveis ao serviço de transporte coletivo urbano, inclusive das 
regras dispostas na presente lei, ensejará a aplicação das seguintes sanções: 

 
I - advertência escrita; 

 
II - multa contratual; 

 
III - multa condenatória fixada em regulamento; 

 
IV - afastamento de funcionários e interdição de equipamentos e de veículos; 

 
V - intervenção, no caso de concessão; 

 
VI - rescisão do contrato; 

 
VII - declaração de caducidade da concessão. 

 
VIII - suspensão do direito de licitar por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
IX - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o Concessionário 
ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção com base no 
inciso anterior. 

 
Parágrafo Único - As penalidades previstas neste artigo podem ser cumuladas. 
 
Art. 31 - A aplicação das penalidades previstas neste Capítulo será precedida de processo administrativo, 
realizado com as garantias do contraditório e da ampla defesa, que comporte a oportunidade de 
manifestação do concessionário. 

 
§ 1º - O processo administrativo deverá concluir-se no prazo máximo de 30 dias. 
 
§ 2º - O concessionário terá direito de defesa no prazo de 5 dias úteis contados do ato de intimação. 
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§ 3º - A sanção fixada no inciso IX do art. 30 deste decreto, que só pode ser aplicada após a concessão 
de prazo de 10 dias para a defesa do concessionário, contados a partir de sua intimação, é de 
competência exclusiva do Secretário Municipal competente, assegurado pedido de reconsideração ao 
Prefeito Municipal, podendo a reabilitação do particular ser requerida após 2 anos da aplicação da 
sanção. 

 
§ 4º - O ato de intimação do concessionário para integrar o processo administrativo referido nos 
parágrafos anteriores deverá indicar a hipótese fática, os fundamentos legais aplicáveis, a capitulação 
tipológica e demais informações necessárias ao pleno conhecimento da imputação. 
 
§ 5º - Nenhum prazo poderá iniciar-se sem que os autos do processo estejam com vista franqueada 
aos interessados, ainda que presos na repartição competente. 
 
§ 6º - Os pedidos de produção de provas que se mostrarem impertinentes, desnecessários, ilícitos ou 
protelatórios poderão ser indeferidos pela autoridade que presidir o feito, por ato suficientemente 
motivado. 

 
Capítulo XII 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 
 

Art. 32 – Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
 
PARAÍBA DO SUL, em 3 de outubro de 2018. 

 
 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO IV 

 

 MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

CONCORRÊNCIA N.º 001/2018 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/6/5204 
 

OBJETO: OUTORGA DE CONCESSÃO PÚBLICA À PESSOA JURÍDICA DEVIDAMENTE 
QUALIFICADA PARA A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO EM 
ÂMBITO MUNICIPAL, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À SUA ADEQUADA 
EXECUÇÃO, PELO PRAZO DE 15 (QUINZE) ANOS, PRORROGÁVEIS POR MAIS 15 
(QUINZE) ANOS.  

 

A empresa ................................................................................, propõe executar os 
serviços de transporte coletivo no Município de Itanhandu, em estrito cumprimento ao 
previsto no edital da licitação em epígrafe; conforme determina o Edital e Anexos. 

Todos os Campos deverão ser Preenchidos 
Razão Social 
CNPJ Telefone/Fax 
Endereço 
Banco Agência Conta Corrente 

Dados do Signatário para Assinar Contrato 
Nome Cargo 
Nacionalidade Identidade CPF 

 
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

01 
TARIFA BASE PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE 

COLETIVO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ 

************** 

VALOR DA TARIFA 
BASE POR EXTENSO  

 
Informações complementares: 

 
1. Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos 

sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento 
do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste 
edital e seus anexos. 
 

2. A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
abertura da sessão de Concorrência Pública nº 001/2018. 
 

Local,                              ,           de                            de 2018.  
____________________________________________ 

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)  
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Rua do Campo / Bairro 
Glória 

12.149 11.991 24.139 

Inconfidência (Sebolas) 3.301 4.009 7.309 

Eldorado 8.268 6.928 15.196 

Alto Limoeiro / Fernandó 8.970 7.402 16.371 

Bela Vista 8.397 5.413 13.810 

Inema 11.782 9.303 21.085 

Liberdade / Santa Josefa 10.278 7.647 17.925 

Liberdade / Rodoviária 
Nova / Porta do Sol 

14.645 9.512 24.157 

Niágara / M. Alegria / 
Cerâmica / M. Volante 

4.371 5.766 10.137 

Sertão do Calixto 1.348 1.358 2.706 

TOTAL - MÉDIA MENSAL 123.457 111.611 235.068 

 
 
 
 

ITINERÁRIOS Km 
(Aproximada) 

Nº Viagens Total Parcial 

1 LIBERDADE/CENTRO (Sta Josefa) 8 4 32 

2 LIBERDADE/CENTRO (Paulo 
Lacerda) 

10 4 40 

3 RODOVIÁRIA NOVA/LIBERDADE
(Portal do Sol 

12 14 168 

4 CENTRO/MORRO DA ALERIA  10 18 180 

5 CENTRO/MORRO DO VOLANTE 10 8 80 

6 FERNANDÓ/LIMOEIRO 22 20 440 

7 ELDORADO/FERNANDÓ 24 16 384 

8 ELDORADO/SETE 
ENCRUZILHADAS 

16 4 64 
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9 ELDORADO/AMAPA 20 4 80 

10 BARÃO DE ANGRA/BELA VISTA 15 12 180 

11 CENTRO/BELA VISTA 9 8 72 

12 CENTRO/VIEIRA CORTEZ 30 12 360 

13 RODOVIÁRIA NOVA/INEMA 22 14 308 

14 CENTRO/INEMA 18 14 252 

15 CENTRO/MARRECAS 14 6 84 

16 CENTRO/QUEIMA SANGUE 22 12 264 

17 CENTRO/CERÂMICA 5 8 40 

18 CENTRO/SERTÃO DO CALIXTO 85 2 170 

19 WERNECK/RODOVIÁRIA 
NOVA(Rua do Campo 

20 10 200 

20 WERNECK/CENTRO(Avenida) 20 10 200 

21 WERNEK/CENTRO(Alvorada) 20 10 200 

22 WERNECK/CENTRO(Volta 
Grande) 

20 10 200 

23 CAVARÚ/CENTRO 35 8 280 

24 INCONFIDÊNCIA/CENTRO 50 4 200 

 TOTAL 4478 
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- ANEXO V – 
 

MODELOS DE DECLARAÇÕES e PROCURAÇÕES DE 
CREDENCIAMENTO 
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ANEXO V.1 

 
 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA ÀS RESTRIÇÕES AO TRABALHO MENORES 

 
 
 

A empresa ________________, inscrita no CNPJ n°.___ _____________, por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº________________ e do CPF nº ________________, infra firmado, 
DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
utiliza em seus quadros funcionais a mão-de-obra de menores, nas idades e condições 
elencadas no inciso XXXIII do 7º da Constituição Federal, salvo na condição de aprendiz a 
partir de dezesseis anos. 
 
 
Paraíba do Sul, ___ de ______________________de 2018. 
 
 
 

_______________________________ 
 

(Razão Social da Empresa, nome do representante legal e assinatura) 
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ANEXO V.2 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE SISTEMA DE BILHETAGEM E MONITORAMENTO ELETRÔNICO 
 
A(o) licitante ________________________ (Razão Social da empresa), por intermédio de seu 
representante legal, ________________(qualificação), declara, para os devidos fins do Edital de Licitação 
Concorrência Pública nº 001/2018, destinado à concessão dos Serviços Públicos de Transporte Coletivo de 
Passageiros – Vias Urbana e Rural, do Município de Paraíba do Sul, que, em se sagrando vencedor(a) do 
referido certame licitatório, disponibilizará, a tempo e modo a ser definido pelo Poder Concedente, todos 
os bens, equipamentos, hardware e software, bem como a infraestrutura e as instalações para 
comercialização de créditos eletrônicos, necessários ao funcionamento do Sistema de Bilhetagem e 
Monitoramento Eletrônico,. 
 
 
Paraíba do Sul, ___ de ______________________de 2018. 

 
 
 
 

_________________________ 
 

(Razão social do proponente, nome do Representante Legal da Empresa 
) 
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ANEXO V.3 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DA LICITANTE 

 
 

________________, inscrita no CNPJ n°._____________ ___, por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr(a) ________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº________________ e do CPF nº 
________________, infra firmado, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer 
impedimento para sua habilitação na presente licitação, nos termos do Edital de Concorrência Pública nº. 
001/2018, destinado à concessão dos Serviços Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros – Vias 
Urbana e Rural, do Município de Paraíba do Sul, bem como de que está ciente da obrigatoriedade de 
declarar qualquer ocorrência posterior, caso sagre-se vencedora no presente certame. 
 
Paraíba do Sul, ___ de ______________________de 2018. 
 
 
 

_______________________________ 
 

(Razão Social da Empresa, nome do representante legal e assinatura) 
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ANEXO V.4 

 
PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 
 
À Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 
At. Comissão Permanente de Licitação 
Ref. Concorrência n◦.001/2018 
 
Prezados Senhores, 
 
Através do presente, delegamos e conferimos poderes ao(à) Senhor(a) ___________________(nome e 
qualificação) para praticar todos os atos necessários para representar a Empresa 
_________________________________(razão social da empresa) no Processo Licitatório Concorrência 
nº. 001/2018, aberto e conduzido pela Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, destinado à concessão 
de Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros – Vias Urbana e Rural, podendo deliberar sobre 
qualquer assunto que se apresente durante a licitação, inclusive interpor recursos ou renunciar ao direito 
de interpô-los. 
 
 
 
Paraíba do Sul, ___ de ______________________de 2018. 
 
 
 

___________________________________________ 
 

(Razão social do proponente, nome do Representante Legal da 
Empresa, e assinatura com firma reconhecida) 
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ANEXO V.5 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DOS DIRIGENTES, DIRETORES OU ADMINISTRADORES 
 
 
 

A empresa ________________, inscrita no CNPJ n°.___ _____________, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) ________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
nº________________ e do CPF nº ________________, infra firmado, DECLARA, sob as penas da lei, que 
não possui sócios, acionistas, dirigentes, integrantes de sua diretoria ou administradores que se 
encontrem no exercício de cargo, emprego ou função pública do Município. 
 
 
Paraíba do Sul/RJ,___ de ______________________de 2018. 

 
 

_______________________________ 
 

(Razão Social da Empresa, nome do representante legal e assinatura) 
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ANEXO V.6 

 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE FROTA 
 
 
 
 

A(o) licitante ________________________ (Razão Social da empresa), por intermédio de seu 
representante legal, ________________(qualificação), declara, para os devidos fins do Edital de Licitação 
Concorrência Pública nº. 001/2018, destinado à concessão dos Serviços Públicos de Transporte Coletivo 
de Passageiros – Vias Urbana e Rural, do Município de Paraíba do Sul/RJ, que, em se sagrando vencedor(a) 
do referido certame licitatório, disponibilizará, dentro do prazo de início de operação, frota de veículos 
com as características e as quantidades exigidas no Anexo II do citado Edital. 
 
Paraíba do Sul/RJ, ___ de ______________________de 2018. 
 
 

___________________________________________ 
 

(Razão social do proponente, nome do Representante Legal da Empresa e assinatura) 
 
 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS 
 

Tipo de 
Veículo 

Quant. 
Chassi Carroceria Passageiros 

Sentados Marca Ano/Modelo Marca Modelo 
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ANEXO V.7 
 

DECLARAÇAO DE DISPONIBILIDADE DE GARAGEM (NS) 
 
 

A(o) licitante ________________________ (Razão Social da empresa), por intermédio de seu 
representante legal, ________________(qualificação), declara, para os devidos fins do Edital de Licitação 
Concorrência Pública nº. 001/2018, destinado à concessão dos Serviços Públicos de Transporte Coletivo 
de Passageiros – Via Urbana e Rural, do Município de Paraíba do Sul/RJ, que, em se sagrando vencedor(a) 
do referido certame licitatório, disponibilizará, dentro do prazo previsto no Edital, imóvel(is) no território 
municipal, contendo todas as instalações de garagem(ns) para os veículos da frota. 
 
Paraíba do Sul/RJ, ___ de ______________________de 2018. 

 
 

_________________________ 
 

(Razão social do proponente, nome do Representante Legal da Empresa e assinatura) 
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ANEXO V.8 
 

DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TOAS AS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O 
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

 
 

A(o) licitante ________________________ (Razão Social da empresa), por intermédio de seu 
representante legal, ________________(qualificação), em conformidade com os termos do Edital de 
Concorrência Pública nº. 001/2018, DECLARA estar ciente de todas as condições relativas ao objeto da 
referida Concorrência em curso, destina-se à escolha de empresa Concessionária para execução dos 
Serviços Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros – Vias Urbana e Rural, do Município de Paraíba do 
Sul/RJ, eis que tomou conhecimento de todas as informações, bem como das condições locais para 
cumprimento das obrigações, objeto da licitação, e dos termos do Edital e seus Anexos, disponibilizados 
pela Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ. 
 
Paraíba do Sul/RJ,___ de ______________________de 2018. 
 
 
 

___________________________________________ 
 

(Razão social do proponente, nome do Representante Legal da Empresa e assinatura) 
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ANEXO V.9 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, através da Secretaria 
Municipal de Transporte, Obras e Projetos, Atesta que a licitante 
____________________________ (Razão Social da empresa ou do 
Consórcio), por intermédio de seu representante legal, 
________________(qualificação), em conformidade com os termos 
do Edital de Concorrência n°. 001/2018 , realizou visita técnica para 
conhecimento das condições relativas ao objeto desta Concorrência. 
 
 
Paraíba do Sul/RJ, ___ de ______________________de 2018. 

 
 
 
 

_________________________ 
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ANEXO V.10 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA 
 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 

(Nome)......................................... responsável legal da empresa: ........................, CNPJ nº 
................................. ... Endereço: .......................................................................................... 
Fone:..........................................................., Fax: .................................................. E-mail: 
............................................................................................................ Declara que renuncia à 
Visita Técnica aos locais e às instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto 
do Edital da Concorrência Pública nº 001/2018, e o quadro técnico e representantes da 
empresa tomaram conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como 
coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da 
proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa 
proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento. 
 
 
Local………, ...... de .................. de 2018. 
 
 

_______________________________ 
 
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa: 
......................................................................................... Carteira de Identidade: 
................................................. Órgão Expedidor: .............................. 
 
(Obs. Entregar com a documentação no envelope de Habilitação preenchido e assinadoaso) 
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ANEXO VI 
 

MATRIZ DE RISCOS 
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MATRIZ DE RISCOS 

 

 

 Risco  Tipo de risco  Definição  Alocação  Impacto  Mitigação 
 

           Realização de 
 

     Redução / aumento      estudos embasados 
 

          em informações  

     da demanda      
 

          atuais e fidedignas.  

   Erro de projeção  projetada nos  Público Alto  
 

      Projeção de  

     estudos do Poder      
 

          demanda baseada  

     Concedente.      
 

          em índices  

           
 

           confiáveis. 
 

     Redução / aumento      Incentivos tarifários 
 

  Ambiente  da demanda  Público /  Médio /  e outros para 
 

   

causada por 
   

estimular a 
 

 Demanda  Macroeconômico   Privado Alto  
 

    desempenho da      demanda.  

          
 

     economia.      Reequilíbrio. 
 

     Redução da      Implementação pelo 
 

     demanda      Concedente de 
 

   Desvio de modal  permanente por  Público Médio  mecanismos que 
 

     desvio para o novo      visem a 
 

     modal concorrente.      competitividade. 
 

   
Interferência do 

 Redução / aumento       
 

    

da demanda devido 
      

 

   Poder   Público Baixo Reequilíbrio 
 

   Concedente  a interferência do       
 

    Poder Concedente.       
 

           
 

             

     Redução / aumento       
 

 
Quilometragem 

   da quilometragem       
 

  Erro de projeção  projetada nos  Público Médio Reequilíbrio 
 

 rodada    estudos do Poder       
 

           
 

     Concedente.       
 

 Variação da    Redução / aumento       
 

    

inesperado da frota 
      

 

 frota de  Ambiente   Público /  
Médio 

 
Reequilíbrio 

 

 
veículos 

 
Macroeconômico 

 causado pelo  
Privado 

  
 

   aumento / redução      
 

 particulares    da demanda.       
 

           
 

           Implantação pela 
 

 Variação da    
Redução da receita 

     concessionária de 
 

 Receita com  Econômico   Privado  Baixo  mecanismos que 
 

 Publicidade    com publicidade      visem o incremento  

          
 

           da receita. 
 

 Greves ou    Greves ou      Implantação pela 
 

 Paralisações  Econômico  paralisações  Privado  Médio  concessionária de 
 

 dos   promovidas pelos    mecanismos que  

         
 

 empregados    
empregados da 
concessionária.      

visem o 
entendimento. 
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 Risco  Tipo de risco  Definição  Alocação  Impacto  Mitigação 
 

     Tecnologia      Implantação pela 
 

   Tecnologia  empregada nos  Privado  Baixo  concessionária de 
 

    serviços da    mecanismos de  

          
 

     concessão.      controle. 
 

     Responsabilidade       
 

     civil, administrativa       
 

     e criminal penal por      Implantação pela 
 

 
Custos 

 
Responsabilidade 

 danos ambientais e  
Privado 

 
Baixo 

 concessionária de 
 

   a terceiros    mecanismos de 
 

 operacionais    decorrentes da      controle.  

          
 

     operação das       
 

     linhas.       
 

     Perecimento,      Implantação pela  

     destruição, roubo,      
 

          concessionária de  

   Perecimento  furto ou perda de  Privado  Baixo  
 

       mecanismos de  

     bens da      
 

          controle.  

     Concessão.      
 

           
 

           Implantação pela 
 

   Capital  Aumento do custo  Privado  Médio  concessionária de 
 

    de capital    mecanismos de  

          
 

           controle. 
 

           Implantação pela 
 

 
Financeiros 

 
Taxas de câmbio 

 Variação da taxa de  
Privado 

 
Médio 

 concessionária de 
 

   câmbio.    mecanismos de 
 

           controle. 
 

     Inflação superior ou      Implantação pela 
 

   Inflação  inferior ao índice  Privado  Médio  concessionária de 
 

    utilizado para    mecanismos de  

          
 

     reajuste da tarifa.      controle. 
 

   Contrato  Alteração unilateral  Público Baixo Reequilíbrio 
 

     do contrato       
 

     Criação, alteração       
 

 Fatos de    ou extinção de       
 

    

qualquer tributo ou 
      

 

 Administração e          
 

    

encargos legais 
      

 

 do Príncipe  Tributos   Público Baixo Reequilíbrio  

   após a  
 

           
 

     apresentação da       
 

     proposta, exceto       
 

     Imposto de Renda.       
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ANEXO XI 

 
 
 

REALAÇÃO DE LINHAS COM TARIFA DIFERENCIADA 
 
 
 

Linha Valor Base % Valor Diferenciado 
Rancho Queimado R$ 3,40 43,00 R$ 4,86 

Rio Manso R$ 3,40 186,00 R$ 9,72 
Membeca R$ 3,40 79,00 R$ 6,10 
Fagundes R$ 3,40 221,00 R$ 10,90 
Sardoal R$ 3,40 150,00 R$ 8,50 
Sebollas R$ 3,40 79,00 R$ 6,10 

Sertão do Calixto R$ 3,40 43,00 R$ 4,86 
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