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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2019  

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - PROCESSO Nº 6520/2019 

O Município de Araruama, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, mediante o 

Presidente, Sr. Fábio Arantes Guimarães torna público para conhecimento dos interessados que fará 

realizar na Sala da CPL, localizada no prédio da Prefeitura Municipal, à Avenida John Kennedy nº 120 - 

Centro – Araruama – RJ, na data e horário indicados, licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA, do tipo MENOR PODER DA TARIFA DO SERVIÇO PÚBLICO, ALÉM DE OUTORGA FIXA, 

conforme descrito no preâmbulo deste Edital e seus Anexos. 

O processo será regido pelas disposições legais e condições estabelecidas no presente Edital, pela Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e 

alterações. 

A abertura da sessão será às 10 horas, do dia 03 de julho de 2019, no endereço: Avenida John Kennedy 

nº 120 - Centro – Araruama – RJ, quando serão recebidos os envelopes de documentação e propostas, 

relativos à licitação, e credenciados dos representantes das empresas licitantes, ou caso não haja 

expediente nesta data, no primeiro dia útil subseqüente na mesma hora e local aqui mencionados. 

1- DO OBJETO 

A presente Concorrência Pública tem por objeto a outorga de concessão do transporte público coletivo 

urbano e rural de passageiros, pelo critério de julgamento, MENOR PODER DA TARIFA DO SERVIÇO 

PÚBLICO, ALÉM DE OUTORGA FIXA, conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I) e Projeto 

Básico (Anexo VII). 

2- DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Somente serão admitidas a participar nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, na qualidade de Licitantes, 

as empresas que:  

2.1.1. Comprovem possuir os requisitos exigidos neste Edital, através da apresentação da documentação 

prevista no item 4 deste Edital – Envelopes nº. 1 – “DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO”. 

2.2. Poderão participar desta licitação somente pessoas jurídicas. É permitida a participação de 

consórcios, sendo vedada a dupla participação de uma empresa, ou seja, em mais de um consórcio. 

2.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:  

I – Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

II – Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Araruama suspenso, 

ou que tenham sido declaradas inidôneas; 

III – Estrangeiras que não funcionem no país; 

IV - De cooperativas. 

2.4. De acordo com o estabelecido no Inciso III, Artigo 9º da Lei nº 8.666/1993, não poderá participar, 

direta ou indiretamente, da presente licitação, dirigente ou qualquer pessoa que mantenha vínculo 

empregatício com a Prefeitura Municipal de Araruama e ainda empresa, isoladamente ou em consórcio, 

responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 

controlador, responsável técnico ou subcontratado. 
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2.5. O ato a entrega da proposta pela empresa proponente já caracteriza declaração desta que:  

2.5.1. Concorda com todos os termos do Edital e tem conhecimento destas Condições, sob as penas da 

Lei. 

2.5.2. Nenhum funcionário da Prefeitura Municipal de Araruama integra seu Corpo Diretivo, Conselho ou 

quadro de funcionários. 

3– DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações no 

dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados, 

respectivamente, como de nº 1 e nº 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição: 

3.1 - Envelope de Habilitação: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

Concorrência Pública nº 08/2019 

Envelope nº 01- DOCUMENTAÇÃO 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

3.2 - Envelope de Proposta: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

Concorrência Pública nº 08/2019 

Envelope nº 02- PROPOSTA 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

4 - DA HABILITAÇÃO: 

4.1 - Sob pena de inabilitação e consequente eliminação automática desta licitação, a licitante deverá incluir 

os documentos previstos neste item no envelope “2”, com o título “DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO”, 

devidamente fechado e identificado, conforme indicado neste edital. 

4.1.1 - Os documentos exigidos nesta licitação deverão estar em plena validade e poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os que forem de emissão da própria 

proponente deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o número 

desta licitação e estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente 

estabelecido. A exibição do documento original ao presidente, ou a qualquer membro da equipe da 

comissão dispensa a autenticação em cartório. 

4.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

4.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

4.2.1.1 – Cédula de identidade dos sócios e inscrição no CPF/MF; 

4.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, 

comprovando ramo compatível com o objeto da licitação, em se tratando de sociedades comerciais e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

4.2.2 – Tratando-se de sociedade civil a mesma deverá apresentar: 
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4.2.2.1 – Inscrição do ato constitutivo, acompanhada da prova de diretoria em exercício; 

4.2.3 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

4.2.4 – Tratando-se de Micro e Pequena Empresa, a mesma deverá apresentar Declaração de Micro e 

Pequena Empresa visando se habilitar ao tratamento diferenciado e aos favorecimentos da Lei Federal 

Complementar 123/06, conforme teor especificado no Anexo VI. 

4.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

4.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

4.3.2 - Comprovante de Inscrição no Cadastro de Contribuições Estadual ou Municipal; 

4.3.3 – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, ou 

Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as Contribuições Sociais 

previstas nas alíneas A à D, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.202 de 1991; 

4.3.4 – Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF; 

4.3.5 – Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de 

Fazenda ou Distrito Federal, e a Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos 

inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como Certidão(ões) Positiva(s) com efeito de Negativa(s), na 

forma da lei; 

4.3.6 – Certidão de Regularidade de Tributos Municipais expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, ou 

outra equivalente, tal como Certidão Positiva com Efeito de Negativa, na forma da lei; 

4.3.7 – Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa. 

4.3.8 - Microempresas e empresas de pequeno porte: 

4.3.8.1 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 

será exigida para efeito de assinatura do contrato, no entanto, por ocasião da participação neste certame 

licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para tanto, mesmo que esta apresente alguma 

restrição;  

4.3.8.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será 

assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, 

a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 

e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

4.3.8.3 - A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para assinar o Contrato, na 

ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

4.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

4.4.1 – Atestado de prestação de serviço de transporte coletivo urbano por ônibus com no mínimo 50% 
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(cinquenta por centos) da frota exigida e prazo superior ou igual a 5 (cinco) anos, com monitoramento dos 

veículos por GPS e utilização de bilhetagem eletrônica; 

4.4.2 – Exigência justificadamente técnica com fulcro no projeto básico do sistema de transporte coletivo 

urbano e rural de Araruama, haja vista súmula 263 do TCU. 

4.5 - DA DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES E OUTRAS 

4.5.1 - Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO V deste edital, 

expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubres e menores 

de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto 

no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei 

Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02. 

4.6 – QUALIFICAÇÃO ECONÔNICA E FINANCEIRA. 

4.6.1 - Prova de Capital Social realizado ou Patrimônio Líquido, registrado na Junta Comercial, de no 

mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado global. 

4.6.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, incluindo cópias das folhas de abertura e encerramento do balanço, 

devidamente registrado pela Junta Comercial ou Cartório competente, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da 

proposta. 

4.6.3 - O balanço patrimonial de sociedades anônimas ou por ações deverá ter sido o publicado no Diário 

Oficial. 

4.6.4 - O balanço patrimonial das demais empresas deverá ser transcrito no livro diário, acompanhado de 

seus respectivos termos de abertura e encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou 

Cartório de Títulos e Documentos. 

4.6.5 - Os balanços deverão conter as assinaturas do sócio-gerente e do contador responsável, sob pena 

de inabilitação. 

4.6.6 - A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá apresentar o balanço patrimonial 

autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, acompanhado do 

termos de abertura e de encerramento do Livro Diário. 

4.6.7 - Índice de Liquidez Corrente – Define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos a 

curto prazo, obtendo-se o índice pela seguinte forma: ILC = AC/PC, onde ILC = Índice de Liquidez Corrente, 

AC = Ativo Circulante a PC = Passivo Circulante. Será considerada habilitada a empresa que apresentar 

Índice de Liquidez Corrente igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero). 

4.6.8 - Índice de Liquidez Geral – define a capacidade da empresa de liquidar a totalidade de seus 

compromissos, ou seja, mede quanto a empresa possui de recursos não imobilizados em ativos fixos para 

cada real de dívida. Obtém-se o índice pela seguinte fórmula: ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP), onde ILG = 

Índice de Liquidez Geral, AC = Ativo Circulante, RLP = Realizável a Longo Prazo, PC = Passivo Circulante, 

ELP = Elegível a Longo Prazo. Será considerada habilitada a empresa que apresentar Índice de Liquidez 

Geral ou superior a 1 (um vírgula zero). 

4.6.9 - Índice de Endividamento – Indica o nível de comprometimento do capital próprio com o de terceiros. 

Obtém-se o índice pela seguinte fórmula: IE = (PC + ELP)/AT ≤ 1,0, onde PC = Passivo Circulante, ELP = 
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Exigível a Longo Prazo, AT = Ativo Total. Será considerada habilitada a empresa que apresentar Índice de 

Endividamento igual ou menor a 1,0 (um vírgula zero). Em caso de não atendimento a estes itens, ou se nas 

demonstrações contábeis não estiverem a assinatura do contador e a indicação do seu número de inscrição 

no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, a Licitante estará imediatamente inabilitada. 

4.6.10. Certidões negativas de pedido de falência ou concordata, expedidas pelo distribuidor judicial da 

sede da Licitante. 

4.6.11. A Licitante sediada em outro Município ou Estado deverá apresentar, juntamente com as certidões 

negativas, documento emitido pelo Juiz Distribuidor local, ou autoridade equivalente, indicando quais os 

cartórios competentes para as distribuições mencionadas. 

4.6.12. Caso a empresa participante tenha estado em regime de concordata, deverá apresentar também 

prova de extinção do respectivo processo.  

4.6.13. Indicação dos endereços para correspondência postal e telegráfica e do número do telefone e do fax 

da Licitante, o não atendimento deste item não será motivo de inabilitação da empresa. 

4.6.14. A Comissão Permanente de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá a qualquer momento 

promover diligências, destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, inclusive 

solicitando a exibição dos respectivos documentos originais para conferência com as cópias autenticadas 

entregues. Para tal, fixará o prazo improrrogável de até 24 (vinte e quatro) horas, sendo vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. O não atendimento 

ao aqui estabelecido implicará na inabilitação da Licitante. 

4.7 - Das Disposições da Documentação: 

4.7.1 - Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que noticiem que os 

débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

4.7.2 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser específicos da matriz ou filial da 

empresa licitante. Não serão aceitos documentos emitidos parte pela matriz e parte pela filial, com 

exceção da prevista em lei. 

4.7.3 - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 

válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

4.7.4 - As Certidões emitidas pela Internet deverão ser apresentadas em original. 

4.7.5 - É desejável que os documentos sejam apresentados a ordem descrita no edital. 

4.7.6 – Serão inabilitadas as empresas que não atenderem as exigências estabelecidas para a habilitação. 

4.7.7 - As licitantes deverão fazer pesquisa minuciosa do objeto, não as isentando de responsabilidade 

sobre a correta avaliação dos seus orçamentos e planejamento relativos à entrega do objeto, arcando com 

os eventuais prejuízos consequentes. 

5. ENVELOPE Nº
  
02  -  PROPOSTA COMERCIAL 

5.1. A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser entregue em envelope indevassável, hermeticamente 

fechado, e conterá em sua parte externa os dizeres especificados no item 1 deste Edital. 

5.2. A Proposta deve ser apresentada em formulário padronizado da licitante, emitida por meio mecânico, 

sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagens claras, objetivas e que não dificulte a 

exata compreensão do seu enunciado, devendo consignar preço para o dia previsto para a abertura dos 
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envelopes, de acordo com o ato convocatório. 

5.3. As propostas deverão indicar claramente: 

a) Nome e endereço da licitante, número do CNPJ, número da inscrição estadual e telefone; 

OBS.: Serão aceitas como tal as informações contidas no impresso da empresa ou no carimbo, devendo ser 

complementadas as que faltarem. 

b) Modalidade e Nº da licitação. 

c) Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, para prestação dos serviços especificados e 

quantificados no Anexo I, devendo neles estar incluída toda a despesa, tais como: suprimentos, impostos, 

fretes, seguros e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. 

d) Validade das propostas, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada para 

entrega dos envelopes; 

e) Demais elementos exigidos nos Anexos deste Edital. 

5.4. Será vencedora a empresa que apresentar a proposta com a menor valor de tarifa do serviço 

público, além de outorga fixa de R$ 720.000,00 (Setecentos e vinte mil reais); 

5.5. Não serão aceitas propostas que apresentem vantagens não previstas neste Edital, ou ainda, aquelas 

que ofereçam preços ou vantagens baseadas em ofertas de outras licitantes. 

5.6. Não serão aceitas propostas que apresentem vantagens não previstas neste Edital, ou ainda, aquelas 

que ofereçam preços ou vantagens baseadas em ofertas de outras licitantes. 

5.7. Todas as páginas da documentação deverão ser numeradas “pag x/y”, grampeadas, perfuradas e 

rubricadas pelo responsável legal da licitante 

6. REPRESENTANTES PRESENTES ÀS REUNIÕES 

6.1. As licitantes poderão participar com um único representante, formalmente credenciado. 

6.2. Deverá ser apresentado o documento de credenciamento, antes da abertura da reunião, para que os 

representantes das firmas licitantes presentes possam registrar ocorrências, tomar conhecimentos dos 

documentos ou propostas financeiras, abrir mão dos prazos recursais. O representante deverá apresentar o 

documento devidamente assinado pelo representante legal da empresa apresentando cópia do contrato 

social e carteira de identidade, credenciando-o a  tal representação. 

6.3. O documento de credenciamento deverá seguir o modelo abaixo: 
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6.4. Iniciada a sessão e antes da abertura dos envelopes de Documentação, a Comissão Permanente 

de Licitações procederá ao credenciamento dos representantes das licitantes. 

6.5. O documento de credenciamento será anexado ao processo licitatório. 

6.6. Será indeferido o credenciamento sempre que não for apresentado o documento de identificação do 

interessado. 

6.7.  As pessoas interessadas, não credenciadas, poderão acompanhar as sessões de abertura dos 

envelopes, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

7. ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

7.1 No local, data e horário especificados no item 2 deste Edital serão abertos os envelopes de  

Documentação, em reunião pública, de prévia ciência das licitantes. 

7.2 Serão julgadas inabilitadas as licitantes que deixarem de atender às exigências de habilitação 

contidas   no item 4 deste Edital e em seus anexos, ou cujos documentos estejam com prazo de validade 

expirado. 

7.3. A ocorrência de fato superveniente que possa acarretar a inabilitação da licitante deverá ser 

comunicada à Comissão, no momento que ocorrer. 

7.3.1. A inabilitação da licitante importa em preclusão do direito de participar das fases seguintes. 

7.4 Na mesma sessão inicial poderão ser abertos os envelopes contendo as propostas das licitantes 

habilitadas, ressalvando o disposto no sub-item 7.6, abaixo, desde que haja desistência expressa de 

recurso por parte de todas as licitantes. 

7.5. Havendo manifestação por parte de qualquer licitante no sentido de apresentar recurso, a Comissão 

Permanente de Licitações consignará, em ata, a referida manifestação e, observados os prazos para 

recursos, designará, posteriormente, a data de abertura das “Propostas”, dando prévia ciência às licitantes 

através de fax ou publicação no Jornal oficial ou na própria sessão. 

7.6. Decididos os recursos interpostos ou, ainda, decorrido o prazo legal para sua interposição, a 

Comissão devolverá às licitantes julgadas inabilitadas os envelopes da “Proposta”, inviolados, podendo, 

todavia, retê-los até o final do certame. 

7.7. No caso de inabilitação de todos os interessados ou desclassificação de todas as propostas, a 

Comissão Municipal de Licitações poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 

 

CREDENCIAMENTO 
 

Pelo   presente   instrumento,   credenciamos   o(a)   Sr.(a)   ...............................................   portador do 

documento de identidade n
o 
................................., para   participar das reuniões relativas à CP 08/2019, o 

qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, 

desistir de interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, a  que  tudo  daremos  por  firme  e 

valioso. 

................................................ ................................................ 
Local e data Ass. do Resp. Legal 
 
OBS.:  Apor carimbo padronizado do CNPJ da empresa 
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apresentação de nova documentação ou de outras propostas, conforme disposto no § 3º
 
do Art. 48 da Lei 

8.666/93, com redução da Lei 9.648/98. 

7.8. Serão desclassificadas todas as propostas que não cumprirem as formalidades, condições e cláusulas 

previstas neste edital. 

8. ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 

8.1. Os envelopes da Proposta Comercial serão abertos em dia e horário a serem determinados pela 

Comissão Permanente de Licitações, em reunião pública, de prévia ciência das licitantes, esgotado o prazo 

de recursos, nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

8.2 As propostas serão examinadas e rubricadas pela Comissão Permanente de Licitações, bem como 

pelas proponentes ou seus representantes presentes. 

8.3 Serão desclassificadas as Propostas apresentadas em desacordo com o presente Edital e seus 

anexos, ou que apresentem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, nos termos do Art. 48 da 

Lei 8.666/93. 

8.4. A presente licitação será julgada em função do tipo “MENOR PODER DA TARIFA DO SERVIÇO 

PÚBLICO, ALÉM DE OUTORGA FIXA”, classificando-se em primeiro lugar a licitante cuja proposta estiver 

de acordo com as especificações do Edital e anexos, e ofertar o MAIOR VALOR DE OUTORGA conforme 

item 5.4. 

8.5. A omissão voluntária ou involuntária do prazo de validade da proposta poderá ser considerada e 

aceito pela Comissão como sendo o determinado neste Edital, dentro de seu limite mínimo. 

8.6. No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitações poderá, a seu critério, solicitar 

assessoramento técnico a órgãos, comissões técnicas especializadas ou profissionais com formação 

acadêmica pertinente ao objeto licitado, de forma a fundamentar as decisões, podendo ainda, a seu critério, 

serem reservadas as reuniões de classificação e do julgamento das propostas. 

8.7. Não serão consideradas, para efeito de julgamento, quaisquer vantagens ou condições não previstas 

no presente Edital, ou preços baseados em ofertas de outras licitantes. 

8.8. Em caso de empate entre duas ou mais licitante, o desempate dar-se-á por sorteio, obedecidas as 

disposições contidas no parágrafo 2º
 
do Art. 45 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. O sorteio será 

realizado independentemente da presença das licitantes convocadas. 

9. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

9.1. A proposta somente será desclassificada por preço inexeqüível se a licitante não demonstrar através  

de documentação apropriada, após regularmente intimado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a plena 

exeqüibilidade do ofertado, nos termos do inciso II do Art. 48 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

9.2. Considerar-se-á preço manifestamente inexeqüível o que apresente valor zero, simbólico, irrisório ou 

incompatível com os preços de mercado, apurados na forma prevista nos §§ 1° e 2º do Art. 48 da Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

10. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. Os recursos administrativos referentes a esta licitação reger-se-ão pelas disposições contidas no Art. 

109 da Lei 8.666/93, e deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitações. 
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10.2 Caso haja interposição de recurso, este será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-

lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

10.3 Ocorrendo renúncia expressa do direito de interpor recursos, decididos os eventualmente interpostos 

ou decorrido o prazo para sua interposição, a Comissão Permanente de Licitações passará à fase seguinte 

do certame. 

10.4 A autoridade que tiver praticado o ato recorrido poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis contados da data do recebimento do recurso ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir à 

autoridade superior, devidamente informado, para deferimento ou indeferimento, dentro do mesmo prazo 

citado. 

10.5 Existindo conflito no âmbito jurídico, poderá encaminhar á Procuradoria Geral do Município para 

emissão de parecer, visando subsidiar a decisão da autoridade superior. 

10.6 Dentre os requisitos de admissibilidade, o procedimento de recurso deverá ser devidamente 

instruído com ato constitutivo da empresa, bem como identificação do representante legal ou procurador 

com poderes para este mister. 

11. HOMOLOGAÇÃO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

11.1. Decorrido o prazo para apresentação de recurso contra o resultado do julgamento, nenhum tendo 

sido interposto ou julgados os que tenham sido postulados, a Comissão Permanente de Licitações 

submeterá seu resultado à aprovação da Sra. Prefeita Municipal de Araruama. 

11.2. O Governo do Município de Araruama poderá, a qualquer tempo, antes da contratação, revogar a 

presente licitação, por interesse público decorrente de fato superveniente, suficiente para justificar o ato ou 

anular por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito sem que assista 

às licitantes direito de indenização. 

12. CONTRATO: 

12.1. Uma vez homologado o resultado desta licitação e adjudicado seu objeto ao licitante vencedor, o 

licitante vencedor será convocado para no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da devida 

convocação, para assinar o contrato de concessão. 

12.2 Constituem requisitos para a assinatura do contrato de concessão, o recolhimento de garantia de 

execução contratual no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor estimado do contrato, 

podendo ser efetuada em quaisquer das modalidades previstas no artigo 56° da Lei Federal nº 8.666/93, 

com suas posteriores alterações, a qual deverá ser renovada anualmente durante todo o prazo do contrato 

de concessão. 

12.2.1 A Concessionária obriga-se a substituir ou prorrogar o prazo da garantia oferecida, caso expire a 

validade da mesma antes do encerramento do contrato. 

12.2.2 A devolução da garantia ofertada será procedida após o encerramento do contrato, desde que 

restarem cumpridas todas as obrigações contratuais, sem prejuízo das responsabilidades supervenientes. 

12.2.3 A devolução da garantia não isentará a futura Concessionária quanto as responsabilidades que lhe 

couberem, segundo as prescrições do artigo 618 do código civil. 

12.3 Havendo recusa ou o não comparecimento da licitante vencedora para assinar o contrato de 

Concessão, no prazo estabelecido, fica facultado à Administração convocar a licitante classificada em 

segundo (2º) lugar, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
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prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira (1ª) classificada. 

12.4 O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado, uma única vez, quando solicitado e 

justificado, por escrito pela Adjudicatária; 

12.5 A recusa injustificada da Adjudicatária de atender o prazo estabelecido para assinatura do contrato 

de Concessão caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-os às penalidades 

legalmente estabelecidas. 

12.6. Para assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá constituir uma sociedade de propósito 

específico (SPE), sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada (ações). 

12.6.1 A SPE fica autorizada pela Prefeitura a vender seus recebíveis para instituição financeira e/ou 

fundo de investimento. 

13. DA GARANTIA: 

13.1 - Será exigida da licitante contratada, nos termos do disposto no art. 56 da Lei Federal 8.666/93, a 

prestação de uma das seguintes modalidades de garantia de execução contratual:  

13.1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;  

13.1.2 - seguro-garantia;  

13.1.3 - fiança bancária.  

13.2 - No caso de título da dívida pública será exigido do adjudicatário laudo técnico, expedido por perito 

oficial, que comprove a sua autenticidade e documento emitido por instituição oficial que declare a sua 

cotação atual.  

13.3- A garantia contratual a ser prestada pela licitante contratada será de 2% (dois por cento) do valor 

estimado do contrato e deverá ser apresentada a Prefeitura Municipal de Araruama em até 15 (quinze) dias 

após a data em que ocorrer a assinatura do contrato. 

14. DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

14.1.  O vencedor do certame tem até 05 (cinco) dias a partir do resultado da licitação para assinar o 

contrato. 

14.2. A empresa ou consórcio têm até 60 (sessenta) dias a partir da assinatura para iniciar a operação. 

14.3. O prazo concessão será de 15 (quinze) anos, prorrogáveis por mais 5 (cinco) anos.  

14.4. A prorrogação deve estar condicionada à avaliação de desempenho estabelecida em regulamento 

da Prefeitura Municipal de Araruama. 

15. RESCISÃO DO CONTRATO 

15.1. O contratante poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas nos artigos 78 a 80, da lei 

8.666/93, mediante decisão fundamentada, garantida a defesa prévia. 

15.2.  Na decretação da rescisão, a contratada ficará sujeita à multa de até 20% (vinte por centro) do valor 

contratado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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16.1. Os pagamentos serão mensais e deverão ser efetuados até o 10º dia útil de cada períodos, posterior 

à prestação do serviço, em conta definida pelo contratante. 

16.2. Em caso de atraso no pagamento mensal da outorga, incidirá multa no valor de 10% (dez por cento) 

sobre o valor devido e Correção Monetária. 

16.3. Findo três meses de atraso no pagamento, poderá ser rescindido o instrumento contratual, sem 

prejuízo da cobrança do período inadimplente pelo Município, perdendo a concessionária os direitos à 

concessão em apreço. 

16.4. Considera-se atraso para efeitos deste edital e do contrato em anexo, o pagamento realizado após o 

10º dia útil de cada período. 

16.5. A liberação dos pagamentos estará condicionada ao cumprimento pela CONTRATADA das 

seguintes providências de sua única e inteira responsabilidade: 

a) Relatório das Atividades deverá ser diário e on-line onde constará toda arrecadação, também deverá 

ser apresentado sumários semanais e mensais. 

16.6. O valor da outorga se constitui em percentual sobre a receita bruta total estimada num prazo de 15 

(quinze) anos, deduzidas as despesas com pessoal, operacional, tributos, investimentos, administrativo e 

demais despesas inerentes, com receita estimada em R$ 258.339.047,05 (duzenos e cinquenta milhões, 

trezentos e trinta e nove mil, quarenta e sete reais e cinco centavos) conforme projeto básico (Anexo VII), 

com outorga de R$ 720.000,00 (Setecentos e vinte mil reais) que serão pagos 50% (cinqüenta por cento) 

na assinatura do contrato, e a segunda parcela no final do primeiro ano.  

17. DO REAJUSTE E DA REVISÃO 

17.1  Expõe as condições gerais da concessão de acordo com o estabelecido nos outros documentos e 

acrescenta outros aspectos: 

 • Reajuste anual de acordo fórmula apresentada no Projeto Básico - Anexo VII (item 4.5 do 

referente anexo) 

 • Revisão regulamentada pelo Poder Concedente nos seguintes casos: 

   >>> 1 (um) ano após o início da operação; 

  >>>  A cada 4 (quatro) anos a partir da última Revisão; 

  >>>  Alteração significativa nas condições de operação que afete o equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato observada a Lei 8.666/93. 

18. PENALIDADES 

18.1.  A inexecução total ou parcial, ou a desistência do objeto desta CONCORRÊNCIA, acarretará à 

licitante as seguintes penalidades: 

a) Advertência. 

b) Multas nos seguintes percentuais: 

b.1) Multa de 10% (dez por cento) e  

b.2) juros por dia de atraso de 1%(um por cento), calculados sobre o valor do contrato, sem prejuízo 
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das penalidades previstas na legislação que rege a matéria. 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal nos termos 

da Lei nº
 
8.666/93 e a critério da Secretaria Municipal de Administração. 

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

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 a 

CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo 

da sanção aplicada, com base no inciso anterior. 

18.2. Na aplicação das penalidades previstas nas letras acima, será facultada a defesa do interessado no 

respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. O licitante vencedor deverá responsabilizar-se pela execução dos serviços nos prazos estipulados, 

devendo informar a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a 

entrega, sugerindo medidas para corrigir a situação. 

19.2. O licitante vencedor deverá responsabilizar-se única e exclusivamente pela qualidade dos serviços, 

devendo os mesmos atenderem aos padrões mínimos de qualidade e durabilidade exigidos. 

19.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeções, 

venha apontar depois do julgamento, falhas ou irregularidades, ainda que sanável hipótese em que tal 

comunicação ou impugnação não terá efeito de recurso. 

19.4. Não caberá a qualquer licitante, não vencedora desta licitação, indenização de qualquer espécie. 

19.5. É vedado à contratada subcontratar total os serviços, objeto desta licitação, observado o disposto no 

Art. 72 da Lei 8.666/93 e suas alterações, ou, em conformidade com o Termo de Referência constante do 

presente Edital. 

19.6. Não será fornecida nenhuma informação a respeito de resultado de habilitação, recursos interpostos, 

julgamento de recurso ou julgamento de proposta comercial, antes dos prazos estabelecidos ou fora da 

forma que rege a Lei. Todas essas informações serão publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro e/ou, quando for o caso, comunicado a todos os licitantes via fax ou na respectiva sessão. 

19.7. É vedado à licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de encerrada a reunião de abertura dos 

envelopes “Proposta”. 

19.8.  A licitante poderá, em  caso de dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação deste Edital,  

consultar a Comissão Permanente de Licitação através de carta protocolada ou via fax, cujos 

esclarecimentos emanados passarão a integrar o presente processo. Os esclarecimentos serão prestados 

até o 05º (quinto) dia útil anterior à data de realização desta licitação, inclusive. 

19.9. O licitante poderá apresentar impugnação aos termos do Edital no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

anteriores a realização da sessão. A CPL terá o prazo de 03 (três) dias úteis para proceder à resposta. 

19.10. Não serão aceitos Impugnações por fax ou e-mail. Caso o mesmo seja enviado por correio a data 

da postagem deverá estar dentro do prazo legal determinado. 

20. PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL 
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20.1 - Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:  

Anexo I – Termo de referência; 

Anexo II - Modelo de Carta Proposta; 

Anexo III - Minuta de Contrato;  

Anexo IV - Declaração de Atendimento aos Requisitos de habilitação; 

Anexo V - Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 

Federal e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999; 

Anexo VI – Declaração de Micro e Pequena Empresa; 

Anexo VII - Projeto Básico (arquivo em pdf) 

 

Araruama, 30 de maio de 2019. 

ELAINE CAVEARI DE ALMEIDA         FÁBIO ARANTES GUIMARÃES 

Mat. 9949429-5                                     Mat. 9950378-1 

Elaboradora                          Presidente CPL 
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ANEXO I  

 TERMO DE REFERÊNCIA - CP 08/2019 

                                                                                               
 
1. OBJETO:  

O objeto da presente Termo de Referência, para outorga de concessão do transporte público coletivo 

urbano e rural de passageiros, pelo critério de julgamento, MENOR PODER DA TARIFA DO SERVIÇO 

PÚBLICO, ALÉM DE OUTORGA FIXA, conforme descrito no Projeto Básico (ANEXO I). 

2. JUSTIFICATIVA: 

O município de Araruama no ano de 2013 fez uma licitação de Transporte Público de Passageiros, através 

da Concorrência Pública nº 03/2013, gerando o contrato de concessão de serviço de transporte de coletivo 

de passageiro nº 153/2013, originário do processo administrativo nº5536/2013. 

Este certame foi objeto de várias ações judiciais, em especial a de nº0010189-22.2013.8.19.0052, 

tramitando na 1ª Vara Cível da Comarca de Araruama, que teve sua Sentença no ano de 2017, e que o 

Juízo declarou sua nulidade, “condenando o Município a deflagrar nova licitação mediante prévio estudo 

técnico que avalie o método de execução do serviço e o custo para definição dos parâmetros tarifários, 

que deverão constar do Projeto Básico, elaborando novo edital”.   

O Município de Araruama foi notificado em, 14/05/2018 pela empresa vencedora da Concorrência Pública 

nº03/2013 informando que em 90 dias iria parar de prestar os serviços de transporte de passageiros por 

ônibus urbano municipal, este fato foi levado pela Douta Procuradoria Geral do Município de forma 

pormenorizada ao Juízo responsável pelo processo judicial acima transcrito, em especial, solicitando que a 

empresa, continue prestando os serviços, até que se finde nova licitação. 

Com isso, foi deflagrada inicialmente uma licitação para contratação de uma empresa especializada, para 

elaboração do Projeto Básico em questão, sagrando-se vencedora a empresa EGL ENGENHARIA LTDA 

EPP, conforme contrato de prestação de serviço nº 052/2018.    

Dessa forma, justifica-se a necessidade do seguimento do presente Termo de Referência. 

3. DO OBJETIVO. 

Os serviços compreendem a outorga, mediante regime de concessão, da prestação de transporte público 

coletivo urbano e rural de passageiros do município de Araruama. 

A operação dos serviços de transporte coletivo municipal de passageiros, organizada nas linhas definidas 

no Projeto Básico (ANEXO I) será executada sob o planejamento, direção, coordenação, controle e 

fiscalização pelo Poder Executivo do Município de Araruama, doravante denominado simplesmente Poder 

Concedente. 
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4. CONSIDERAÇÕES GERAIS. 

As considerações gerais do presente certame estão dispostas no Projeto Básico (ANEXO I), que faz parte 

do presente Termo de Referência, que abaixo pormenorizo; 

 

PROJETO BÁSICO - ANEXO VII 

 

1. INTRODUÇÃO. 

2. NOVO MODELO DE SISTEMA – PROJETO BÁSICO. 

2.1. Ajuste na rede de linhas e serviços. 

2.2. Demanda. 

2.3. Adequação do quadro de horários. 

2.4. Definição das características da frota. 

2.5. Adequação dos pontos de parada e terminais. 

 

3. ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA. 

3.1. Cálculo da Tarifa Pública. 

3.2. Análise de viabilidade. 

 

4. PROPOSTA DE SISTEMÁTICA DE LICITAÇÃO. 

4.1. Edital de Licitação. 

4.2. Projeto básico. 

4.3. Especificações de ITS. 

4.4. Modelos. 

4.5. Requisitos e pontuação da avaliação técnica. 

4.6. Contrato de concessão. 

 

5. DIRETRIZES DE ITS E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) 

5.1. Sistemas embarcados. 
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5.2. Bilhetagem eletrônica. 

5.3. Monitoramento de frota. 

5.4. Centro de controle operacional. 

5.4.1. Plataforma. 

5.4.2. Cadastros básicos. 

5.4.3. Rastreamento. 

5.4.4. Gerenciamento de dados. 

5.4.5. Do apoio ao usuário. 

5.4.6. Gerenciamento do sistema de transporte. 

5.4.7. Relatórios estruturados. 

5.4.8. Relatórios operacionais. 

5.4.9. Relatórios cadastrais. 

5.4.10. Indicadores. 

 

6. DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE. 

 

7. DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE. 

7.1. Integração física. 

7.2. Integração tarifária. 

7.3. Integração temporal (integração no tempo). 

7.4. Objetivos do sistema de integração. 

 

8. Considerações finais. 

 

 

CARLOS GOMES LIMA 

Mat. 9950340-0 

Secretário Municipal de Transporte 
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ANEXO II  

MODELO DE PROPOSTA 
 

A firma abaixo se propõe a executar o objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de 

Referência - Anexo I, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às 

disposições da legislação competente. 

Firma Proponente:__________________________________________________________________  

Endereço:_____________________________________ Cidade: _______________________  

Estado: _____ CEP: __________ Telefone: ____________ E-mail: _____________________  

CNPJ: ___________________ Insc. Estadual: _______________ 

 

1 - OBJETO:  

1.1 - O objeto da presente Licitação é a “outorga de concessão do transporte público coletivo urbano e 

rural de passageiros, pelo critério de julgamento, MENOR PODER DA TARIFA DO SERVIÇO PÚBLICO, 

ALÉM DE OUTORGA FIXA, conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I) e Projeto Básico (Anexo 

VII). 

 

2 - PREÇO TOTAL OFERTADO:  

2.1 - O preço total ofertado é R$_____________ (por extenso), referente a tarifa.  

 

3 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:  

3.1 - O prazo de vigência da contratação que decorrer desta licitação será de 15 (quinze) anos 

ininterruptos, desconsideradas as intempéries e contado a partir da data de aceite pela Contratada da 

ordem de início de serviços emitida pela Secretaria Municipal de Transportes.  

3.2 - O prazo poderá ser prorrogado por mais 5 (cinco), mantidas as demais condições desta contratação 

e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorram algum dos 

motivos elencados no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente autuado em processo. 

 

4 – DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:  

4.1 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao 
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Presidente da CPL, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal nº 

8.666/93.  

 

5 – ANEXOS – CONFORME PROJETO BÁSICO FORNECIDO PELA SETRA :  

5.1 – Projeto Básico (Anexo VII) 

 

 

6 - DADOS BANCÁRIOS:  

BANCO:  

CONTA CORRENTE:  

AGÊNCIA:  

 

_____________________, ____ de ________________ 2019. 

_________________________________________________ 

Empresa / Representante Legal 

assinar e carimbar 
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ANEXO III 

 

 MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº **/2019, celebrado entre o 

Município de Araruama, através da Secretaria Municipal de Transportes como Contratante, e a firma 

_________________, como Contratada, na forma abaixo: 

 

 Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE ARARUAMA, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede à  Avenida John Kennedy, n°120, Araruama, Centro, nesta Cidade, Inscrito no 

CNPJ sob o n° 28.531.762/0001-33, neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Município de 

Araruama, Lívia Bello, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da carteira de 

identidade n.° ______________ e do CPF n.° _____________, e o Exmo. Sr. Secretário Municipal de 

Transportes, Carlos Gomes Lima, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador da 

carteira de identidade n.° ______________ e do CPF n.° _____________, doravante denominado 

CONTRATANTE e, de outro lado, a sociedade empresária _____________________, inscrita no CNPJ sob 

o nº _________________, com sede estabelecida na ___________________________, por seu 

representante legal Sr. __________________, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à 

________________________, portador da Carteira de Identidade nº _________________, e inscrito no 

CPF sob o nº __________________, neste ato por si ou por seu procurador com poderes expressos para 

este mister, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si ajustado o presente contrato que é 

celebrado em decorrência do resultado da licitação na modalidade Concorrência n° 08/2019, realizada 

através do procedimento administrativo n.º 6520/2019, que se regerá pelas seguintes cláusulas e 

condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Legislação Aplicável 

Este contrato se rege por toda legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como integrante do 

presente termo, especialmente pelas normas de caráter geral da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações posteriores, e da Lei Municipal nº 

1.546/2009, bem como pelos preceitos de direito público e pelas regras constantes do Edital, pela proposta 

da Contratada e pelas disposições deste contrato, além do teor constante nos autos do procedimento nº 

6520/2019. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Objeto 

O objeto do presente é a outorga de “concessão do transporte público coletivo urbano e rural de 

passageiros, pelo critério de julgamento, MENOR PODER DA TARIFA DO SERVIÇO PÚBLICO, ALÉM DE 

OUTORGA FIXA, conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I) e Projeto Básico (Anexo VII)”, e 

demais especificações técnicas constante nos autos do processo administrativo nº 6520/2019.  

PARÁGRAFO ÚNICO. Os serviços serão executados com obediências rigorosa, fiel e integral de todas as 

exigências, normas, itens, elementos, especificações, condições gerais e especiais, projetos e perfis 
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contidos na CONCORRÊNCIA  nº. 08/2019. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Do regime de execução  

O contrato será executado pela Contratada em regime de concessão. 

CLÁUSULA QUARTA: Valor e Dotação Orçamentária 

        3.1. O valor da outorga corresponde a R$ ____ (  ). 

 

3.1.1 Serão pagos 50% do referido valor na assinatura do contrato, o restante no final do primeiro ano. 

 

CLÁUSULA QUINTA: GARANTIA CONTRATUAL: 

 

A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato 

comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 2% (dois por cento) do valor do 

contrato, e deverá ser apresentada a Prefeitura Municipal de Araruama em até 15 (quinze) dias após a data 

em que ocorrer a assinatura do contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 

de: 

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 

do contrato; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  

d) obrigações trabalhistas ficais, trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela 

CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. O garantidor deverá declarar que tem plena ciência dos termos do edital e das 

cláusulas contratuais. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 

instaurado pela Administração com objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO QUARTO. Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou 

autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que o contratado 

cumpriu todas as cláusulas do contrato. 
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CLÁUSULA SEXTA: Do Reajuste  

Expõe as condições gerais da concessão de acordo com o estabelecido nos outros documentos e 

acrescenta outros aspectos: 

 • Reajuste anual de acordo fórmula apresentada no Projeto Básico - Anexo VII (item 4.5 do 

referente anexo) 

 • Revisão regulamentada pelo Poder Concedente nos seguintes casos: 

   >>> 1 (um) ano após o início da operação; 

  >>>  A cada 4 (quatro) anos a partir da última Revisão; 

  >>>  Alteração significativa nas condições de operação que afete o equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato observada a Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SETIMA. Forma e prazo de pagamento 

 O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso em virtude de ato ou fato que não 

seja atribuível á contratada sofrerá a incidência do índice de IPCA pro rata die, a título de compensação 

financeira, que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicada pelo 

número de dias de atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

 

CLÁUSULA OITAVA: Prazo da Concessão. 

 O prazo concessão será de 15 (quinze) anos, prorrogáveis por mais 5 (cinco) anos. 

PARÁGRAFO ÚNICO. A prorrogação deve estar condicionada à avaliação de desempenho estabelecida 

em regulamento da Prefeitura Municipal de Araruama.  

CLÁUSULA NONA: Fiscalização 

           A fiscalização da execução dos serviços caberá ao contratante sob a interveniência da SETRA, ou a 

quem dele preposto seja, a quem incumbirá a prática de todos e quaisquer atos próprios ao exercício desse 

procedimento, definidos na legislação pertinente e, em especial, na especificação dos serviços a serem 

executados, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste contrato.        

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A contratada declara antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e 

processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo contratante, obrigando-se a fornecer os dados, 

elementos, explicações, esclarecimentos, comunicações de que este necessitar e que forem julgados 

necessários ao desempenho de suas atividades. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Compete à contratada fazer minucioso exame das especificações dos serviços, 

de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à fiscalização todas as divergências ou dúvidas 

porventura encontradas, para o devido esclarecimento, que venham a impedir o bom desempenho do 
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contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da contratada no que concerne aos serviços contratados, à sua execução e as consequências e 

implicações, próximas ou remotas, perante o contratante, ou perante terceiros, do mesmo modo que a 

ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos mesmos não implicará em corresponsabilidade do 

contratante e de seus prepostos. 

PARÁGRAFO QUARTO. Fica reservado à fiscalização da SETRA o direito e a autoridade para resolver 

todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste Contrato, nas especificações e em 

tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com os serviços em questão. 

PARÁGRAFO QUINTO. A liberação de todo e qualquer pagamento devido à Contratada, em decorrência do 

presente Contrato e de eventuais aditamentos, só se efetivará mediante autorização do Município, 

observada a legislação de administração Financeira e Contabilidade Pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA: Obrigações da contratada 

          São obrigações da contratada: 

I – executar os serviços de acordo com todas as exigências contidas no edital e na nota de empenho, dentro 

do prazo estipulado; 

II – executar os serviços no local determinado no edital e conforme solicitação da Secretaria Requisitante; 

III – manter contato permanente com a Secretaria responsável pela retirada da nota de empenho; 

IV – tomar medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da prestação 

dos serviços. Será de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigação de reparar os prejuízos que vier 

a causar a quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas acaso adotadas; 

V – atender as determinações e exigências formuladas pelo contratante; 

VI – refazer, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época, os serviços aceitos, desde que fique 

comprovada a existência de não conformidade com o exigido no certame, somente possível de aferição com 

a devida utilização; 

VII – reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados; 

VIII - se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 

execução do contrato, devendo obedecer ás normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das 

Leis do Trabalho, no que concerne á contratação de pessoal a ser empregado na execução dos serviços 

ora contratados; 
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IX - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

X – cumprir o presente contrato fielmente, obrigando-se, ainda, a tomar as medidas preventivas necessárias 

para evitar quaisquer danos que possam advir da execução do serviço; 

XI - A Contratada assume exclusivamente a responsabilidade pelas despesas decorrentes dos serviços 

prestados, objeto do presente contrato. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento 

de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao 

Contratante ou a terceiros; 

XII - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

contados da notificação à Contratada, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

XIII - A Contratada será exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos que 

vier a causar ao Contratante ou a terceiros, provenientes dos serviços objeto deste contrato, desde que 

comprovada sua culpa, respondendo por si ou por seus sucessores, ainda que haja adotado as medidas 

necessárias. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Obrigações do contratante 

         São obrigações do contratante: 

I – realizar os pagamentos relativos aos serviços efetivamente prestados, cuja nota fiscal/fatura 

discriminativa seja devidamente atestada por funcionário do setor próprio, conforme alínea a, inciso XIV, do 

artigo 40, da Lei 8.666/93; 

II – realizar a fiscalização do objeto contratado; 

III – proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa realizar a execução do objeto. 

IV – fornecer à Contratada, documentos, informações e demais elementos que possuir ligados ao presente 

contrato; 

V – receber provisória e definitivamente os serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Aceitação do objeto do contrato 

          A aceitação dos serviços previstos na CLÁUSULA SEGUNDA se dará mediante a avaliação de 

funcionários do contratante que constatarão se o projeto atende a todas as especificações contidas no 

edital. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Na recusa de aceitação por não atenderem às exigências do contratante, a 

contratada se compromete a reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para pagamento e 

demais compromissos da contratante a partir da data da efetiva aceitação.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Penalidades 

 Em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 

sujeitará a Contratada às sanções da Lei Federal nº 8.666/93, e penalidades previstas no Edital, garantida 

plena e ampla defesa em Processo Administrativo. 

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA: Força maior 

          Os motivos de força maior que possam impedir a contratada de cumprir as etapas e o prazo do 

contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrência não 

comunicada nem aceitas pela fiscalização em época oportuna. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO. Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Suspensão da execução 

   É facultado ao contratante suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos mediante 

justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Sanções administrativas 

          A recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estipulado no edital, a inexecução total ou 

parcial do contrato, a execução imperfeita, a mora na execução, ou qualquer inadimplemento e infração 

contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, garantida a defesa prévia, sujeitará 

a contratada às sanções dispostas nos artigos 86, 87 e 88  da Lei 8.666/93 e no edital, quais sejam: 

a) Advertência; 

b) Multa de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de execução do objeto, sobre o 

valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil; 

c) Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o 

equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulável com as devidas sanções; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, com a 

Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

e) 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 na forma da 

Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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f)  Após o décimo dia de atraso ou no caso de reincidência na execução imperfeita do objeto, poderá ser 

caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ensejando o cancelamento da respectiva 

NE pela Administração, sujeitando-se ainda, a empresa faltosa, às sanções previstas neste item. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A penalidade estabelecida no subitem anterior é de competência do Exma. Sra. 

Prefeita. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Após o décimo dia de atraso ou no caso de reincidência na execução imperfeita 

do contrato, poderá restar caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ensejando a 

rescisão unilateral contratual e/ou cancelamento da respectiva nota de empenho pela Administração. 

Sujeita-se ainda a contratada às sanções previstas nesta cláusula. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. O valor da multa, aplicada após regular processo administrativo, será 

descontado da garantia do respectivo contratado prevista no Edital, se essa tiver sido exigida. 

PARÁGRAFO QUARTO. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado por sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

apela Administração ou, ainda quando for o caso, cobrado judicialmente. 

PARÁGRAFO QUINTO. A multa a que alude este item não impede que a administração rescinda 

unilateralmente contrato e aplique cumulativamente as sanções previstas pela lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEXTO. Se a contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto por não celebrar o contrato, deixar de entregar o objeto, 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a 

execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 

contratar com o Município. 

PARÁGRAFO SÉTIMO. As penalidades poderão ser registradas no sistema de cadastro de fornecedores e, 

no caso de suspensão de licitar, a Contratada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo 

das multas previstas para o caso. 

PARÁGRAFO OITAVO. A multa não exime a contratada de responsabilidade por perdas e danos 

decorrentes de infrações cometidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Recursos 

 Contra as decisões que resultarem em penalidade, a contratada poderá apresentar, sempre sem 

efeito suspensivo: 

a) pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência; 

b) recurso a ser interposto perante a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da ciência do indeferido pedido de reconsideração, mediante depósito prévio do valor 



    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA             

             ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

             Secretaria Municipal de Administração 

             Comissão de Licitação    

  

Processo Nº 6520/2019 
 
Ass.: _______ Fls. 336 
 

 

da multa, em moeda corrente, conforme informações a serem prestadas pela Secretaria Municipal de 

Fazenda; 

c) representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão relacionada 

com o objetivo da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Rescisão 

 O contratante poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas nos artigos 78 a 80, da lei 

8.666/93, no que couber, mediante decisão fundamentada, garantida a defesa prévia. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Na decretação da rescisão, a contratada ficará sujeita à multa de até 20% (vinte por 

centro) do valor contratado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Da Cessão e Transferência      

 Fica vedada a cessão ou transferência do presente contrato no todo ou em parte. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Das cláusulas exorbitantes 

 Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do artigo 58 da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Foro 

 Fica eleito o foro da Comarca de Araruama/RJ, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução 

deste instrumento, renunciando as partes, desde já, a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que 

seja. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Publicação  

 O contratante promoverá a publicação do extrato deste instrumento nos Atos Oficiais do Município 

de Araruama dentro do prazo especificado pela legislação vigente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fiscalização financeira e orçamentária 

 Se assim for solicitado, o contratante providenciará a remessa de cópias autênticas do presente 

instrumento ao órgão de controle interno do município e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Das disposições finais      

a) A contratada se obriga a manter, durante todo o período de execução do contrato, as condições de 

habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista 

exigidas no edital que instruiu esta licitação, na qual foram licitados os serviços, objeto do presente  

instrumento, e o teor da sua proposta de preço, sob pena de rescisão do contrato; 

b) Os ensaios, os testes e as demais provas requeridas por normas técnicas oficiais para a verificação de 

qualidade dos serviços, objeto deste contrato, correm à conta da contratada. 
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c) O Edital de Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA  n.º XX/2019, seus anexos e o que mais constar 

nos autos do processo administrativo n.º  6520/2019, integram o presente contrato, onde este for omisso, 

para todos os fins de direito.  

  E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na 

presença de duas testemunhas que também o assinam. 

 

Araruama, xx de xxxxxxxxx de 2019. 

 

LÍVIA BELLO          CARLOS GOMES LIMA 

           Prefeita            Secretário Municipal de Transportes 

 

EMPRESA 

(contratada) 

 

Testemunhas: 

a) ________________________________  b)      ________________________________ 

Nome:             Nome:                               

CPF:                                               CPF:                               
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO EDITAL  
 
 
 

 
Ref.: CONCORRÊNCIA nº 08/2019 
 
 
 

                                   ___________________ (razão social da empresa), com sede na 

_________________ (endereço), inscrita no CNPJ nº ___________, vem, por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________, 

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade de 

Concorrência n.º 08/2019 do Município de Araruama - RJ. 

 

                                      Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações, de 

contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos ou 

supervenientes de sua  habilitação. 

 

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

(local e data) 
 
 
 

...................................................................................... 
(representante legal) 

 
 
 
Observação: 
A Declaração deverá estar assinada pelo representante legal da empresa. 
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ANEXO V 

 

Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2019 

DECLARAÇÃO 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

........................................,inscrito no CNPJ n°...................,por intermédio de seu 

representante n°................................... e do CPF n°............................,DECLARA, para fins 

do disposto no inciso V do artigo 27 da lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela lei n°9.854, de 27 de outubro de 1999,que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 

 

Araruama,____de___________de 2019. 

 

________________________________________ 

(representante legal) 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO VI 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2019 

 

DECLARAÇÃO – MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

 

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o nº_______________________, com 

sede __________________________, (endereço completo) por intermédio de seu representante 

legal, para fins do PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP Nº xx/2017, DECLARA expressamente, sob 

as penalidades cabíveis, que : 

a) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei 

Complementar 123/2006. 

b) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide 

nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

 

 

Local, _________de __________ de 2019. 

 

 

_________________________________________ 

Nome da empresa, assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO VII 

 

PROJETO BÁSICO 
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