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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO Nº 5456/2022
TIPO: MENOR VALOR POR ITEM

Concorrência para contratação de empresa para a
execução do serviço público de Transporte Coletivo
Urbano do Município de Itaqui.

O MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS , pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob o nº 88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito a Rua Bento
Gonçalves, nº 335, denominado neste ato como CONTRATANTE, representado pelo
Prefeito Sr. Leonardo Dicson Sanchez Betin , brasileiro, maior, casado, residente e
domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob nº 017.263.910-78 e portador da Carteira
de Identidade nº 6098894147, torna público, para o conhecimento dos interessados, que
às 09 horas, do dia 25 do mês de novembro do ano de 2022 , no setor de Licitações da
Prefeitura de Itaqui , na Rua Bento Gonçalves , nº 335, Bairro Centro, na cidade de
Itaqui/RS, se reunirá a Comissão de Licitações, designada pela Portaria n° 1201/2021,
com a finalidade de receber os envelopes de documentação e propostas das PESSOAS
JURÍDICAS interessadas em prestar o serviço público de Transporte Coletivo Urbano
no Município de Itaqui, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Municipal nº
3.259/2007 e da Lei Municipal nº 4.413/2019.
1. OBJETO
1.1 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a
prestação do serviço público de Transporte Coletivo de passageiros na área urbana , por
ônibus,
no
Município
de
Itaqui/RS ,
na
Linha
Centro/Cidade
Alta/Vila
Nova/Unipampa/Promorar/Hospital.
Item
01

Especificação

Unidade

Valor unitário

Prestação do serviço público de Transporte
Coletivo de passageiros na área urbana, por
ônibus, no Município de Itaqui/RS, na Linha
Centro/Cidade
Alta/Vila
Nova/Unipampa/Promorar/ Hospital

KM

R$ 6,83

1.1.1. A contratação da prestação do serviço público de Transporte Coletivo de
passageiros será por item , a ser operado conforme planejamento, direção,
coordenação, controle e fiscalização do Poder Executivo de Itaqui/RS .
1.1.2. A linha, roteiros e itinerários serão previamente descritos n os Anexos.
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1.1.3. A operação do serviço de transporte de passageiros será efetuada por veículos
coletivos através de ônibus, conforme estabelecido, no âmbito do Município de
Itaqui/RS, à disposição permanente dos usuários, por se tratar de serviço essencial,
não podendo ser interrompido.
1.1.4. O serviço será operado conforme descrição do Termo de Referência (Anexo I),
em especial o transporte de deficientes físicos, idosos e pessoas com dificuldade de
mobilidade.
1.1.5. Por interesse público, observado o dever da empresa contratada em garantir a
prestação do serviço adequado, os itinerários, bem como os horários, podem ser
alterados ao longo da execução do contrato para melhor atender o usuário, somente
mediante determinações da autoridade competente.
1.1.6. A operação do serviço contratado será fiscalizada permanentemente pela
SMOVT através do DITRAN (Divisão de Trânsito), nos termos da legislação vigente.
1.1.7. A operação dos serviços de transporte coletivo municipal de passageiros,
organizada em 02 (dois) itinerários, será executada sob o planejamento, direção,
coordenação, controle e fiscalização do Poder Executivo de Itaqui – RS.
1.2. A prestação do serviço público de Transporte Coletivo de passageiros
compreenderá a mobilização, operação, conservação, limpeza, manutenção e reposição
dos veículos, equipamentos, instalações e outros, conforme especificado neste Edital,
atendendo as necessidades de transporte da comunidade, em conformidade com o
crescimento e a dinâmica do Município.
1.3. Para fazer uso dos serviços os usuários deverão adquirir “cartões” (sistema de
bilhetagem, que serão comercializados pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura de
Itaqui), onde será cobrado uma Taxa Administrativa por passagem, sendo os valores
fixados de acordo com o Decreto Municipal nº 4.413, de 1º de novembro de 2019, da
seguinte forma:
CATEGORIA

VALOR UNITÁRIO

Idosos e Deficientes
Estudantes e
Bolsa Família

Beneficiários

GRATUITO
do

Programa Não superior a 30% do custo real da
tarifa.

Demais Munícipes

Não inferior a 59% e não superior a 80%
do custo real da tarifa.

PASSE LIVRE – no dia 15 (quinze) de cada mês, mo entanto, caso o dia 15 (quinze)
seja domingo ou feriado, o passe livre passará para o primeiro dia útil seguinte.
(redação do Decreto nº 4.413/19).
1.3.1. As categorias serão distinguidas
enquadrados nos seus respectivos direitos.

po r

comprovações

de

documentos,

1.3.2. O pagamento será feito no veículo, mediante sistema de bilhetagem.
1.4. O serviço será contratado por KM rodado.
2. DA REPRESENTAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
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2.1 Na entrega dos envelopes, deverá o representante legal da licitante apresentar, além
de seu documento de identidade (Cédula de Identidade), uma cópia reprográfica do
contrato social da empresa, autenticada em cartório ou por servidor municipal , que será
confrontada com as indicações constantes nos envelopes.
2.1.1. Se a entrega dos envelopes for realizada por procurador, este deverá apresentar
à Comissão de Licitação, além dos documentos descritos no item 2.1., o instrumento
de mandato, público ou particular, este último com firma reconhecida em Cartório,
que comprove a outorga de poderes para assinar e receber documentos, desistir de
prazo recursal e praticar quaisquer outros atos necessários perante a Administração
Municipal, com referência expressa à presente Licitação.
2.1.2. A falta da procuração e/ou dos documentos de identificação descritos neste
Edital não implica em inabilitação do licitante ou desclassificação das propostas.
Contudo, o licitante ficará sem representante perante a Comissão, não podendo se
manifestar, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos de um
mandatário.
2.1.3. Somente será admitida a participação de um único representante do licitante
nas sessões de abertura dos envelopes, julgamento de habilitação e proposta. As
demais pessoas presentes, exceto os membros da Comissão, não poderão pronunciarse.
3. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPE S
Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão
de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes
distintos, fechados e identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que
sugere-se a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE
----------------------------------------------------------------AO MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/ 2022
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA
PROPONENTE
4. DOCUMENTAÇÃO
4.1. Todas as declarações solicitadas neste Edital deverão vir datadas e assinadas pelo
representante legal da licitante.
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4.2. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficam sujeitos a
verificação de sua autenticidade pela Administração.
5. HABILITAÇÃO
5.1. Para a habilitação o licitante deverá apresentar, no envelope nº 01, original ou
cópia autenticada por Tabelião ou, previamente, por funcionário do Setor de Licitações
os seguintes documentos:
5.1.1. Declarações:
a) Declaração que atende ao disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição
Federal, conforme modelo do Decreto Federal n° 4.358-02 (ANEXO II).
b) Declaração de ausência de ví nculo (ANEXO II).
c) Declaração de idoneidade da empresa (ANEXO II).
d) Declaração de ausência de fatos impeditivos (ANEXO II).
5.1.2. Regularidade Jurídica:
a) registro comercial no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, no caso de
sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada –
EIRELI;
c) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser participante sucursal,
filial ou agência;
d) inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, no caso de
sociedade simples;
e) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
f) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
g) decreto de autorização, tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
5.1.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividades;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. ;
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c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do
licitante;
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede
do licitante;
e) prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1 º de
maio de 1943.
5.1.4. Qualificação Técnica
a) Declaração, conforme o §6º do Art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93, sob as penas
da lei, de disponibilidade dos veículos com equipamentos embarcados, garagem
(ns) com respectivos equipamentos, nas quantidades e especificações qualitativas
mínimas necessárias ao cumprimento do objeto da licitação, nos termos de sua
proposta, devendo a declaração ser elaborada conforme modelos do Anexo III;
5.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário,
número de registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram
os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos
índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação da seguinte fórmula:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG
ILG = Ativo circulante + Realizável a longo prazo
__________________________________
Passivo circulante + exigível a longo prazo
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC
ILC = Ativo circulante
____________
Passivo circulante
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL – ISG
ISG = Ativo total
________
Passivo circulante + exigível a longo prazo
Índices contábeis – situação – ILC, ILG e ISG
* < (menor) que 1,00 = deficitária
* 1,00 a 1,35 = equilibrada
* > (maior) que 1,35 = satisfatória
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→ Para endividamento total deve ser menor que 1,00.
ENDIVIDAMENTO TOTAL – ET
ET = Passivo circulante + exigível a longo prazo
_________________________________
ativo total

Observação ¹: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço p rovisório,
podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03
(três) meses da data de apresentação da proposta.
a.1) Se o divisor do indicador grau de endividamento for igual a zero, considerar-se-á
não atendida a exigência do edital.
Observação² : Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta
de credenciamento, outorgando poderes especiais ao representante para decidir a
respeito dos atos constantes da presente licitação, com poderes específicos e
expressos para tanto.
6. PROPOSTA DE PREÇO
6.1. O envelope nº 02 deverá conter a proposta de preço do KM rodado, acompanhada
da planilha demonstrativa dos diferentes custos que compõem o seu valor .
6.2. O prazo de validade da proposta será de 60 dias, a contar de seu recebimento.
7. PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO
7.1. O procedimento licitatório seguirá as determinações da Lei nº 8.666/93, bem como
as estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
7.2. Nas sessões públicas e nas reuniões da Comissão Especial de Licitação, serão
lavradas Atas Circunstanciadas.
7.3. Serão inabilitados os licitantes que:
a) apresentarem documentação incompleta, emendada, rasurada, com entrelinhas ou
linguagem que dificulte a exata compreensão do enunciado, ou, ainda, que não
estejam datadas e assinadas, quando for o caso;
b) desatenderem as normas, parâmetros e/ou requisitos estabelecidos neste Edital ou
na legislação pertinente.
8. JULGAMENTO
8.1. Esta licitação é do tipo MENOR VALOR POR ITEM , e o julgamento será
realizado pela Comissão de Licitações .
8.2. Será considerado vencedor o licitante que ofertar o menor valor por km rodado ,
classificando-se os demais licitantes pela ordem crescente, respeitadas as demais
disposições deste edital.
8.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de
desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.
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8.4. A Comissão de Licitação, quando julgar necessário, poderá determinar diligências e
solicitar informações complementares, fixando prazo razoável para a resposta, a fim de
elucidar questões incidentes e para o melhor andamento do processo licitatório, de
acordo com o art. 43, §3°, da Lei das Licitações, bem como fixar nova data para
julgamento.
9. RECURSOS E PRAZOS
9.1. Dos atos praticados na presente licitação, caberão os recursos previstos no Art.
109, da Lei n° 8666/93, os quais no prazo de 5 (cinco) dias úteis dentro dos prazos
previstos na Lei, deverão ser protocolados no Setor de Licitações.
9.2. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o vencedor para
assinar o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento convocatório.
9.2.1. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja
requerido de forma motivada e durante o transcurso do prazo.
9.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos preços, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da
pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e
mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração por prazo de 02 (dois) anos.
10. PENALIDADES
10.1. A realização dos investimentos em bens não reversíveis avençados é considerada
essencial para a prestação do serviço e sua inexecução, nos prazos estipulados, poderá
ensejar a rescisão contratual.
10.2. O desatendimento de metas e prazos avençados implicará na redução da
remuneração, mediante motivação do Poder Concedente;
10.3. O descumprimento das obrigações estatuídas, sem justificativa aceita pelo
Município, acarretará as seguintes penalidades:
10.3.1. Advertência escrita, pelo descumprimento das obrigações, até o limite de 10
(dez) dias e para infrações que não prejudiquem a adequada prestação do serviço;
10.3.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o último valor mensal atualizado do
contrato, no caso de incidência da penalidade prevista no item anterior;
10.3.3. Multa diária de 5% (cinco por cento ) sobre o último valor mensal atualizado
do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias de atraso no cumprimento das obrigações;
10.3.4. Encampação após o trigésimo dia de atraso, sem que tenham sido tomadas as
providências necessárias para o cumprimento das obrigações;
10.3.5. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
até 2 anos e/ou multa de 5% (cinco por cento) sobre o último valor mensal atualizado
do contrato, no caso de inexecução total do contrato, considerada esta, que
ultrapassar os 30 (trinta) dias de atraso no cumprimento das obrigações.
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10.3.6. Paralisação parcial da execução do serviço sem autorização do Município:
multa diária de R$ 1.000 (um mil reais) até 30 dias quando se iniciará a abertura do
processo de encampação.
10.3.7. Causar prejuízo material resultante diretamente
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão
contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
10% (dez por cento) sobre o último valor mensal atualizado

de execução contratual:
do direito de licitar e
2 (dois) anos e multa de
do contrato.

10.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
10.5. O vencedor está obrigado a manter durante toda a execução contratual todas as
condições de habilitação, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93.
10.6. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual;
10.7. A concessionária está obrigada a manter durante toda a execução contratual todas
as condições de habilitação, nos termos do artigo 55, XIII da Lei 8.666/93;
10.8. Constituem motivos para rescisão contratual todos os elencados no Art. 78 da Lei
nº 8.666/93.
10.9. A inexecução total ou parcial do contrato por enseja sua rescisão, conforme
previsão do Art. 77 e nas formas do art.79 da Lei nº 8.666/93.
11. FUNDAMENTOS LEGAIS
A presente licitação reger-se-á pela Lei n° 8.666/1993 , Lei Municipal nº 3.259/2007 e
Lei Municipal nº 4.413/2019 , bem como as demais legislações incidentes.
12. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
12.1. Rotas:
12.1.1. A rota 1, compreende a linha os Bairros: Cerrinho/Centro/Várzea/ Ênio
Sayago/Estação/Cidade
Alta/Cohab/José
da
Luz/
Vila
Ayub/Capelinha
Chácara/24 de Maio/Vila Nova/Unipampa/Pró Morar/Cafifas, contendo até 50
paradas.
12.1.2. A rota 2, compreende a linha os Bairros: Cerrinho/Várzea/Estação/24 de
Maio/Vila Nova/Unipampa/ Pró Morar/Cafifas, contendo até 40 paradas.
12.2. Os horários, mapas das rotas e paradas estão em anexo.
12.2.1 As rotas 1 e 2 serão realizadas pelo mesmo ônibus, em horários alternados.
12.3. Veículos:
12.3.1. A idade máxima dos veículos deverá ser de até 15 (quinze) anos.
12.3.2. A empresa deverá ter, no mínimo, dois veículos sendo um reserva, e cada um
deve ter no mínimo:
a) 36 lugares cada;
b) Catraca manual com contador de no mínimo cinco dígitos.
12.4. A documentação deve estar atualizada, e será solicitada para a assinatura do
Contrato:
a) CRVL;
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b) Caso o veículo não seja de propriedade da licitante a mesma deverá apresentar
documento que comprove que está apta/autorizada à utilização do mesmo;
c) Motorista habilitado com categoria “D”;
d) Comprovação de curso de Transporte Coletivo do motorista indicado;
e) Uma pessoa responsável pelo controle de acesso dos usuários no veículo,
“cobrador”, que deverá:
– ser maior de dezoito anos;
– apresentar certidão negativa do registro de distribuição criminal relativa aos
crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, emitida nos últimos
dez dias.
f) controlar o número de passageiros mensalmente.
Obs.: a documentação é obrigatória para a assinatura do contrato.
12.5. O licitante deverá indicar na proposta o preposto que a representará.
12.6. A vencedora deverá apresentar os documentos solicitados neste Edital,
devidamente atualizados quanto ao prazo de validade, sempre que solicitado pelo
Município .
12.7. Deverão ser obedecidos os requisitos mínimos para veículos e frota, conforme
estabelecido no Anex o I.
12.8. A apresentação, pelo licitante, dos veículos em condições aquém daquelas
indicadas nas especificações técnicas da frota ou em condições não plenamente
operacionais implicará na rescisão contratual, sendo convocado o próximo licitante, por
ordem de classificação.
12.9. Não serão admitidas
Administração Municipal.

inclusões

de

veículos,

sem

prévia

autorização

da

13. DOS PRAZOS, DO PREÇO E PAGAMENTO
13.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses , a contar de assinatura,
podendo ser prorrogado até 60 (sessenta) meses, a critério da administração e com
anuência da contratada, nos termos do Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, através de Termo
Aditivo.
13.2. O prazo de início da prestação dos serviços, em razão de ser serviço essencial e
obrigação da administração pública, será a partir da assinatura do instrumento
contratual. Isto é, deverá a empresa estar ciente que, em sagrando-se vencedora, o
início das atividades é de imediato, sempre em conformidade com a sua Metodologia de
Execução.
13.3. O valor máximo a ser pago à empresa, por km rodado, está definido na planilha de
custos em anexo.
13.4. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal, com
apresentação do tacógrafo de vendas de passagens e do relatório mensal dos números de
passageiros emitida pela CONTRATADA, relatório mensal de vendas de passagens
emitido pelo setor de arrecadação da Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento
Econômico, mediante laudo de pagamento emitido pelo gestor do contrato e laudo de
fiscalização emitido pelo fiscal do contrato.
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13.5 Quando da emissão da nota fiscal, as retenções obrigatórias conforme a legislação deverão ser
evidenciadas, bem como a retenção do Imposto de Renda (IR) que deverá ser procedida em favor do
Município de Itaqui, em observância ao disposto no Decreto Municipal 8.493 de 09 de maio de 2022,
disponível no sítio oficial www.itaqui.rs.gov.br na aba legislação.
14. DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
14.1. A revisão do valor do Contrato será implementada por meio de alteração nos
parâmetros operacionais, constantes da planilha tarifária do sistema de Transporte
Público do Município de Itaqui, cujo documento vai anexado ao Edital, visando a
melhoria dos indicadores da qualidade do transporte oferecido aos usuários e a
recomposição da equação financeira do Contrato.
14.2. Fica assegurada à Contratada o reajuste a cada 12 (doze) meses, desde a data
prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir,
até a data do adimplemento de cada parcela, pelo índice de correção a ser indicado pelo
Setor de Contabilidade.
14.3. A Contratada poderá solicitar, a recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro do Contrato , por meio de requerimento fundamentado, acompanhado de
relatório técnico ou laudo pericial, que demonstre cabalmente o impacto da ocorrência
na formação dos custos ou na estimativa de receitas da Contratada. Até a decisão final
da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega
completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto quando solicitado
pela Administração, deverá ocorrer normalmente, pelo preço acordado em vigor.
14.4. Não serão aceitos pedidos de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro
sem a apresentação do fluxo de caixa que os justifiquem ou prova cabal referente a
motivação que fundamenta o pedido.
15. DAS OBRIGAÇÕES DO PODER EXECUTIVO
15.1. Regulamentar o serviço de transporte coletivo de ônibus.
15.2. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais.
15.3. Intervir na prestação do serviço, retomá-lo e extingui -lo, nos casos e nas
condições previstas no presente termo de referência, bem como, na legislação vigente.
15.4. Organizar, programar, controlar e fiscalizar o serviço prestado pela empresa.
15.5. Autorizar reajustes através de demonstração em planilhas de custos.
15.6. Aprovar a publicidade em ônibus, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas,
tudo em observância a legislação municipal vigente.
15.7. Definir a vida útil e padronizar as características dos veículos da frota da
contratada .
15.8. Modificar, unilateralmente, as disposições regulamentares do serviço para melhor
adequação ao interesse público, respeitado o equilíbrio econômico financeiro do
contrato.
15.9. Demais obrigações no Termo de Referência (Anexo I).
16. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA.
Além das atribuições já previstas neste Edital, caberá a Contratada:
16.1. Cumprir, integralmente:
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a) todo o descrito no presente termo de referência, bem como, todas as cláusulas
contidas no contrato;
b) todos os itinerários, horários, frequências de viagens, número de veículos para
operação do serviço, número de viagens, respectiva extensão (ida e volta), linhas
descritas de forma detalhada.
c) Ter um veículo reserva para no caso de pane no veículo titular, não interromper o
serviço prestado;
16.2. Facilitar o acesso dos servidores municipais que estiverem em funções de
fiscalização, aos veículos, as dependências da empresa, aos documentos de controle
operacional e contábil, bem como outros que se fizerem necessários para o exercício da
fiscalização do poder concedente.
16.3. Atender a ofícios, intimações e solicitações tanto de órgãos da prefeitura
municipal, quanto dos demais órgãos de quaisquer dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, na forma e nos prazos assinalados.
16.4. Prestar o serviço de forma adequada à plena satisfação dos usuários, conforme
disposições estabelecidas em lei, nos regulamentos, editais, contratos e determinações
do presente termo de referência.
16.5. Prestar todas as informações que forem solicitadas pelo Poder Executivo .
16.6. Operar somente com pessoal devidamente capacitado e habilitado, mediante
contratações regidas pelo direito privado e legislação trabalhista, assumindo todas as
obrigações delas decorrentes, obrigando-se a saldá-los na época própria, não se
estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o Município de Itaqui .
16.7. Cumprir com a obrigação salarial da categoria, e, com todos os encargos
referentes a demanda trabalhista, fiscal, comercial, civil, previdenciária ou penal,
relacionadas à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção,
conexão ou contingência .
16.8. Utilizar somente veículos que preencham os requisitos de operação, conforme
previsto no presente termo de referência, bem como, legislação municipal em vigor .
16.9. 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 .
16.10. Garantir a segurança e a integridade física dos usuários e trabalhadores,
instituindo mecanismos de vigilância, logística, tecnologia e cobertura de acidentes
pessoais adequados aos custos tarifários .
16.11. Zelar pela preservação e manutenção dos veículos e equipamentos urbanos sob
sua responsabilidade .
16.12. Apresentar, sempre que solicitado, os seus veículos para eventuais inspeções, de
acordo com a discricionariedade do poder executivo , sanando as irregularidades que
possam comprometer o conforto e a segurança do transporte de passageiros, em até 72
(setenta e duas) horas, ficando sujeita ao afastamento de tráfego dos veículos
inspecionados os quais deverão ser substituídos por outros dentro do prazo determinado
pelo poder executivo , com as mesmas características, de forma que o atendimento dos
serviços de nenhum modo possa ser prejudicado .
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16.13. Manter os veículos limpos e sanitizados .
16.14. Tomar imediata providência no caso de interrupção de viagem e/ou serviço para
não prejudicar o usuário, através do uso do veículo reserva .
16.15. Disponibilizar veículo reserva para garantir a execução do serviço na sua
integralidade, pois, se trata de serviço essencial que não pode ser interrompido sob pena
de prejuízo a coletividade .
16.16. Reabastecer e fazer manutenção dos veículos em local apropriado, sem
passageiros a bordo .
16.17. Observar e cumprir todas as normas referentes à legislação ambiental, bem como,
de acessibilidade apenas no que se refere ao fiel e integral cumprimento da prestação do
serviço de transporte de passageiros no âmbito municipal .
16.18. Não operar com veículos que estejam derramando combustível ou óleos
lubrificantes na via pública .
16.19. Arcar integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente ao Poder
Executivo , aos usuários ou a terceiros na execução do objeto do contrato, sem que a
fiscalização exercida pela Secretaria Municipal da Administração , exclua ou atenue essa
responsabilidade .
16.20. Caso ocorra situação de emergência ocasionada por força maior ou caso fortuito,
elaborar cronogramas de atendimento, mantendo disponíveis, para tanto, recursos
humanos e materiais, de forma a garantir a continuidade da prestação do serviço .
16.21. Afixar cartazes de utilidade pública na frota de veículos, bem como,
disponibilizar nos veículos os adesivos, legendas, placas ou dispositivos informativos,
internos e/ou externos, determinados pelo Poder Executivo , em adequado estado de
conservação e funcionamento .
16.22. Garantir ao Poder Executivo o livre acesso às suas instalações operacionais e
veículos, para o exercício de suas atividades de fiscalização do serviço de transporte
coletivo .
16.23. Obter as licenças e autorizações necessárias para desenvolvimento de suas
atividades .
16.24. Cumprir e fazer cumprir integralmente o contrato de prestação de serviço , em
conformidade com as disposições legais e regulamentares e determinações do Poder
Executivo , bem como, ao disposto no presente termo de referência .
16.25. Manter atualizados os documentos de regularidades relativos à Seguridade Social
(INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e às Fazendas Federal,
Estadual e Municipal e renová-los sempre que expirar a validade dos mesmos
encaminhando-os, semestralmente, mediante protocolo, a Secretaria Municipal da
Administração.
16.26. Receber, apurar e promover a solução das reclamações dos usuários.
16.27. Proceder à imediata comunicação por escrito ao Poder Concedente , através da
Secretaria da Administração , para que esta possa dar deferimento ou não ao cronograma
de atendimento da situação emergencial, estabelecendo prazo inicial e final de sua
implementação pela empresa;
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16.28. Informar ao usuário, bem como, ao público em geral, através dos meios de
comunicação local, a implementação de cronogramas especiais de circulação quando do
deferimento pela Secretaria de Obras e Viação da ocorrência de situações emergenciais.
16.29. Cobrar o valor da passagem conforme fixado pela Lei Municipal das tarifas
sócias do transporte coletivo urbano;
16.30. Adquirir e operar veículos que preencham as especificações técnicas de
circulação e conforto, previstas na legislação federal e municipal, bem como, no
presente termo de referência, para garantia do funcionamento, segurança e higiene.
16.31. Manter veículos em condições de segurança e trafegabilidade.
16.32. Reparar os danos materiais que causarem à via pública ou aos próprios munícipes
nela existentes.
16.33. Deverá destinar assentos preferenciais a serem ocupados por gestantes, idosos
deficientes físicos, portadores de necessidades especiais, lactantes e pessoas
acompanhadas por criança de colo, mediante a afixação de sinal indicativo.
16.34. Os assentos a que se refere item anterior poderão ser utilizados por qualquer
pessoa, desde que não haja pessoas nas condições acima citadas utilizando o transporte.
16.35. Cumprir as leis e os atos normativos vigentes ou que entrarem em vigor durante
o prazo da contratação que disciplinarem a operação do serviço de transporte coletivo
urbano, bem como todas as disposições contratuais e as ordens emanadas pelo Poder
Executivo.
16.36. Expor e/ou divulgar, de forma escrita, os horários e rotas da linha de sua
responsabilidade, no próprio ônibus e paradas;
16.37. A empresa deverá ter, diariamente, disponível dentro do ônibus passagens para
comercialização, no mínimo 100 (cem) tarifa social, 100 (cem) estudantes e 50
(cinquenta) baixa renda, para eventuais usuários que não dispuserem da mesma.
16.38. Dispor de frota, garagens, equipamentos, acessórios, recursos humanos e
materiais que atenda a todos os requisitos legais, bem como, permita a integral
execução do serviço .
16.39. Demais obrigações no Termo de Referência (Anexo I).
17. DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS
17.1. Ter um ambiente seguro para a utilização dos serviços.
17.2. Obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha, observadas as normas
específicas.
17.3. Manter em boas condições os bens públicos e das operadoras através dos quais
lhes são prestados os serviços.
17.4. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela Contratada
na prestação do serviço.
17.5. Utilizar serviços e veículos compatíveis com a limitação de locomoção dos
usuários, como cadeirantes.
18. DA EXTINÇÃO DA CONTRATAÇÃO E REVERSÃO DOS BENS E DIREITOS
VINCULADOS
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18.1. A Contratação do serviço, nos termos deste Edital, considerar-se-á extinta
observada as normas legais específicas, quando ocorrer alguma das opções:
a) Término do prazo do Contrato;
b) Encampação do serviço;
c) Caducidade;
d) Rescisão;
e) Anulação ou,
f) Falência ou extinção da Contratação.
18.2. Extinta a Contratação , todos os bens vinculados a operação dos serviços ou
implantados durante a vigência do Contrato, reverterão à Administração Municipal
independente de quaisquer notificações ou formalidades, exceto os bens da Contratada
utilizados na operação dos serviços (veículos e garagens).
18.3. Na reversão dos bens e direitos vinculados ao serviço, estes deverão estar em
condições adequadas com as características e requisitos técnicos e permitam a plena
continuidade dos serviços.
18.4. Em qualquer hipótese de extinção do Contrato, o Poder Executivo assumirá direta
ou indireta e imediatamente, a prestação do serviço, para garantir sua continuidade e
regularidade.
19. DA ENCAMPAÇÃO
19.1. Para atender ao interesse público, o Município poderá retomar a exploração dos
serviços referentes à Contratação.
19.2. A encampação somente será realizada após prévio pagamento de encargos ainda
não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados pela Contratada , nos
termos do artigo 36 da Lei Federal nº 8.987/1995.
20. DA CADUCIDADE
20.1. A Contratante poderá promover a declaração de caducidade da Contratação , que
será precedida de Processo Administrativo de Inadimplência, com o objetivo de garantir
a continuidade dos serviços concedidos, assegurando-se à Contratada , amplo direito de
defesa e do contraditório.
20.2. A caducidade da Contratação poderá ser declarada à Contratada que:
20.2.1. Estiver prestando serviços de forma inadequada ou deficiente, tendo por base
as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço.
20.2.2. Descumprir cláusulas contratuais, ou disposições legais ou regulamentares
concernentes à Contratação .
20.2.3. Paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvados as hipóteses
decorrentes de caso fortuito ou força maior.
20.2.4. Perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a
adequada prestação do serviço.
20.2.5. Não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos.
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20.2.6. Não atender a intimação da Contratante no sentido de regularizar a prestação
do serviço.
20.2.7. For condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos,
inclusive contribuições sociais.
20.2.8. Não renovar as garantias.
20.2.9. Ceder ou subcontratar total ou parcialmente os serviços relativos as funções
de operação, sem a prévia anuência da Contratante .
20.3. A declaração de caducidade não acarretará para a Administração Municipal
qualquer espécie de responsabilidade em relação a os empregados da contratada e ainda,
a ônus, encargos, obrigações ou compromissos com terceiros que tenham ou não
Contrato com a Contratada , a qual competirá a inclusão desta condição em seus
instrumentos contratuais.
21. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
21.1. A impugnação ao edital será feita na forma do Art. 41 da Lei nº 8.666/1993,
observando-se as seguintes normas:
a) o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo
ser protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento
dos envelopes.
b) os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a
data marcada para o recebimento dos envelopes.
c) As eventuais impugnações e/ou recursos poderão ser encaminhados via fax ou email (licita@itaqui.rs.gov.br ), desde que os mesmos apresentem assinatura do
representante legal da empresa. carimbo com o número do CNPJ e sejam
encaminhados dentro do prazo bem como respeitando o horário de expediente da
Prefeitura (7 h às 13 h).
d) não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresenta dos
fora do prazo.
22. DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. O gerenciamento e a fiscalização do objeto da presente licitação serão de inteira
competência da Secretaria Municipal d a Fazenda ou outro órgão técnico que vier a
substituí-la, por delegação do Chefe do Poder Executivo Municipal.
22.2. A Contratada deverá manter no Município de Itaqui, durante a vigência d o
Contrato, instalações destinadas à administração específica do objeto da presente
licitação, com escrituração de natureza contábil, fiscal, trabalhista, previdenciária e
demais registros e informações que forem pertinentes, a ser executada mediante
instruções do Contratante , no que couber.
22.3. A Contratada se obriga a manter, durante todo prazo de vigência da contratação ,
veículos em número compatível com o grau de qualidade exigível para a prestação do
serviço, responsabilizando-se pelas adaptações necessárias à composição da frota como
referido nas condições específicas deste Edital e seus Anexos, bem como pela sua
manutenção, incluídos componentes, acessórios, garagem, pátio de estacionamento,
oficinas, segurança e tudo o mais indispensável ao bom desempenho da operação.
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22.4. Será ainda de responsabilidade exclusiva da Contratada , a contratação completa
da mão de obra específica e necessária ao suprimento do objeto deste edital, suas
decorrências e encargos.
22.5. Os veículos deverão ser identificados como de transporte coletivo, nos prazos e
condições especificados pelo Contratante , e sua utilização para outros fins dependerá de
prévia autorização do Contratante .
22.6. Independentemente do ano de fabricação, o Contratante poderá recusar qualquer
veículo componente da frota, se constatado, mediante vistoria, que compromete a
segurança, o conforto ou a confiabilidade da prestação adequada dos serviços, bem
como por inobservância das especificações técnicas exigidas.
22.7. A Contratada estará sujeita, a qualquer tempo, à fiscalização ampla da prestação
dos serviços, pelo Contratante , incluída a manutenção dos veículos, os atos
comportamentais de empregados ou prepostos da Contratada, relativos ao público e
demais itens que influenciem na qualidade da prestação dos serviços ou nas relações
negociais entre as partes.
22.8. A Contratada se obriga a atender integralmente os termos do Contrato de
Prestação de Serviço , bem como toda a Legislação Federal, Estadual e Municipal
pertinente, o Regulamento do Transporte Coletivo do Município, os Decretos, diretrizes
e normas expedidas pela Secretaria Municipal d a Fazenda e, ainda, a legislação
superveniente ao referido Contrato.
22.9. São atribuições do Contratante gerir e efetuar as modificações e ajustes no
Sistema de Transporte Coletivo, referentes, entre outros, a:
a) itinerários das linhas;
b) integração física, institucional, tarifária das linhas entre si ou destas com outras
modalidades de transporte;
c) acréscimo ou redução de carga horária, remanejamento de veículos entre as linhas
e respectivos horários de circulação;
d) utilização de espaços internos ou externos dos veículos, abrigos, equipamentos e
outros que venham a ser agregados ou envolvidos na presente Contratação , com
exclusividade pelo Contratante , para exploração de publicidade comercial e ou
institucional;
e) eventual modificação na forma de remuneração, ressalvada justa arrecadação da
Contratada nos termos da legislação vigente.
22.10. Havendo demanda, mediante aprovação do Poder Público Municipal, poderá ser
explorada publicidade comercial de espaços nos veículos, incluídos os sistemas de
sonorização e/ou audiovisual, além de outros previstos na legislação municipal,
vedando-se integralmente a veiculação de publicidade de natureza político partidária,
que abatidos os custos constituirão receita do Sistema de Transporte Coletivo,
computada na Planilha Tarifária, mediante regulamentação específica a ser expedida
pelo Poder Público Municipal.
22.11. Maiores esclarecimentos referentes ao objeto desta licitação serão fornecidos
pela Secretaria Municipal d a Fazenda ou pela Comissão Especial de Licitações, pelo
telefone (55) 3432-1100, ramal 232, no horário de expediente (das 07 h às 13 h).
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22.12. O licitante que d eixar de atender as convocações referidas neste Edital, nos
prazos previstos, perderá o direito à Contratação .
22.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Licitação.
22.14. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas
decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, através do
seguinte endereço eletrônico: licita@itaqui.rs.gov.br , com antecedência mínima de 03
(três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.
22.14.1. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao
presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município,
setor de Licitações.
22.15. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a
realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será
transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal
subsequente ao ora fixado.
22.16. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, inclusive por
servidor público, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos
extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da
autenticidade de seus dados pela Administração.
22.16.1. A autenticação por servidor municipal dependerá da apresentação do
documento original.
22.17. Fica assegurado ao Município de Itaqui o direito de, no interesse da
Administração, anular ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte a presente
licitação, dando ciência aos participantes na forma da legislação vigente na forma do
art. 49 da Lei de Licitações.
22.18. As cópias do edital deste certame, bem como seus anexos, podem ser obtidas no
site da Prefeitura Municipal de Itaqui ( www.itaqui.rs.gov.br ) gratuitamente, ou no Setor
de Licitações onde mediante o pagamento do xerox, a ser pago diretamente na
tesouraria do Município.
22.19. Fica eleito o Foro da Comarca de Itaqui para dirimir quaisquer litígios oriundos
da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por
mais privilegiado que seja.
22.20. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
a) Anexo I – Termo de Referência;
b) Anexo II – Mapa das Linhas ;
c) Anexo III – Declarações ;
1. Modelo de Declaração para ME/EPP;
2. Modelo de Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo
7º, da Constituição Federal;
3. Modelo de Declaração de Ausência de Vínculo;
4. Modelo de Declaração de Idoneidade;
5. Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos;
6. Modelo de Declaração de Disponibilidade de Frota.
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d) Anexo IV – Planilha GEIPOT;
e) Anexo V – Modelo de Proposta ;
f) Anexo VI – Minuta de Contrato.
Itaqui/RS, 25 de outubro de 2022 .

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Leonardo Dicson Sanchez Betin
Prefeito
O teor jurídico do edital foi examinado e
aprovado pela Procuradoria Geral do
Município
de
Itaqui
(PGM),
em
___/___/_____.
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