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EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº0062018 

 

PROCESSO Nº209/2017 

PREÂMBULO 

  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°006/2018 

TIPO JULGAMENTO: MENOR VALOR TARIFA  
 
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, 
PLANEJAMENTO E TRANSPORTE 
 
DATA DA REALIZAÇÃO:  19 de novembro  de 2018 às 14 horas. 
LOCAL: Departamento de Compras, Licitações e Contratos-Divisão de Licitações – 

Rua Barão do Rio Branco, 1709-Centro – E-mail: licitalapa@gmail.com   

 
O Município de Lapa-Paraná, torna público para conhecimento dos interessados que 
fará realizar na sala de licitações, por intermédio de sua Comissão Permanente de 
Licitações, nomeada através do Decreto n° 23135, de 04 de janeiro de 2018, Licitação 
na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, TIPO “MENOR VALOR DE TARIFA”, 
que se regerá pelos preceitos do direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93, 
com modificações introduzidas pelas Leis 8.883/94 e 9648/98, Lei Complementar 
n°123, de 14 de dezembro de 2006 e respectivas alterações dadas pela Lei 
Complementar 147/2014, Lei Federal nº8.987/95-Estatuto das Concessões artigo 6º e 
seus parágrafos e incisos e artigo 15, I, como também das Leis Municipais 701/79 e 
802/83 e com fulcro no posicionamento do egrégio Ministério Público de Contas do 
Estado do Paraná, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e pelas 
disposições deste Edital e seus Anexos, para Concessão dos serviços públicos de 
transporte coletivo municipal urbano e rural de passageiros, mediante frota de 
ônibus e micro ônibus, envolvendo a mobilização, operação, conservação, 
limpeza, manutenção e reposição da frota, no âmbito do Município de Lapa - Pr, 
conforme especificações constantes do anexo I, deste edital. 
 

Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação serão 
recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento da 
licitação modalidade Concorrência Pública. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação do Presidente em contrário. As 
propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas neste instrumento 
convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante. 
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A sessão de processamento da licitação na Modalidade de Concorrência será 
realizada, na sala da Comissão de Permanente de Licitações desta Prefeitura, 
localizada na Rua Barão do Rio Branco, 1709, iniciando-se dia 19 de novembro de 
2018 às 14 horas e conduzida pelo Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, designados nos autos do processo em epígrafe. 

O Edital e seus respectivos anexos encontram-se afixados no mural de Licitações e 
no site da Prefeitura Municipal de Lapa www.lapa.pr.gov.br e à disposição dos 
interessados para consulta e estudo, durante o prazo de divulgação da Licitação até o 
recebimento dos envelopes, nos dias úteis e no horário das 09h00min às 12h00min e 
das 13h30min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, na Comissão Permanente de 
Licitações desta Prefeitura, no endereço acima citado. 

1 – OBJETO 
1.1 - Constitui-se na Concessão dos serviços públicos de transporte coletivo 
municipal urbano e rural de passageiros, mediante frota de ônibus e micro 
ônibus, envolvendo a mobilização, operação, conservação, limpeza, 
manutenção e reposição da frota, no âmbito do Município de Lapa - PR, em caráter 
de exclusividade sobre as linhas existentes, conforme especificações no anexo II 
deste edital, e demais que forem criadas na vigência do respectivo contrato de 
concessão, atendendo as necessidades de transporte da comunidade, em 
conformidade com o crescimento e a dinâmica do Município. 
 
1.2 - A operação dos serviços de transporte coletivo municipal de passageiros será 
sob o planejamento, direção e coordenação, controle e fiscalização pelo Poder 
Executivo do Município de Lapa-PR, doravante denominado simplesmente Poder 
Concedente, através da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Planejamento e 
Transporte/Departamento de Transporte/Comissão Municipal de Transporte Coletivo-
CMTC. 
 
1.3 - A operação do serviço de transporte de passageiros deverá ser efetuado por 
veículos coletivos, no âmbito do município de Lapa, assim entendidos, através de 
ônibus e micro ônibus, à disposição permanente: 

a) Dos usuários por se tratar de serviço essencial, não podendo ser interrompido. 
 
1.4 - A cobrança do usuário do serviço, excetuados os usuários com direito a isenção 
tarifária e descontos, será feita através da tarifa pertinente ao serviço no momento da 
realização da viagem. 
 
1.5 - As linhas que forem criadas pelo Órgão Gestor em função do crescimento natural 
da população ou da dinâmica do uso do solo do Município da Lapa, bem como de 
divisão, prolongamento ou fusão de linhas, fazem parte do objeto das concessões ora 
presentes no Anexo desse Termo, de modo que tais serviços serão de 
responsabilidade da(s) CONCESSIONÁRIA (S) do (s) respectivo (s) lote (s). 
 

1.6 - As linhas, roteiros e itinerários estão descritos no Anexo II deste Edital. 
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2 – DO FUNDAMENTO LEGAL 
2.1  - O presente certame será regido pelos seguintes dispositivos legais: 
2.1.1   - Constituição da República Federativa do Brasil; 
2.1.2   - Lei Federal nº. 8.987, de 13.02.95 e posteriores alterações; 
2.1.3       - Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.93 e posteriores alterações; 
2.1.4   - Lei Federal n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;  
2.1.5   - Lei Municipal nº 701/79, 802/83, 1090/91 e Decreto n. 4172/1996; 
2.1.6   - Lei Orgânica do Município, Art. 6º, IV, Art. 86. 
 
3 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
3.1 - Decairá do direito de impugnar o Edital, aquele que não o fizer até 02 (dois) dias 
úteis antes da data de abertura da sessão. 
 
3.2- No ato de autuação da impugnação é obrigatória à apresentação de CPF ou RG 
em se tratando de pessoa física ou CNPJ em se tratando de pessoa jurídica, 
juntamente com a procuração se for o caso (por documento original ou cópia 
autenticada). 
 
3.3 - Acolhida à petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 
3.4 - Questões técnicas e jurídicas deverão ser formuladas por escrito, protocoladas e 
dirigidas a Comissão Permanente de Licitação na Rua Barão do Rio Branco n°1709, 
Centro – Departamento de Compras Licitações e Contratos, em nenhuma hipótese será 
aceito via e-mail. 
 
4 – COMPOSIÇÃO DO EDITAL 
4.1- Fazem parte integrante do presente Edital de Concorrência, como se nele 
estivessem transcritos, os Anexos abaixo elencados e apensos ao final deste Caderno: 

 
ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO 

ANEXO II – ITENS: LINHAS, ITINERÁRIOS 

ANEXO III – PLANILHA DE CUSTOS 

ANEXO IV– DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

ANEXO V – DECLARAÇÃO ART. 7º, XXXIII CF, DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE, 
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS 
 

ANEXO VI – MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA; (se for o caso);  

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 
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5 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/DAS RECEITAS 
5.1- A Prefeitura do Município de Lapa – Pr não despenderá nenhum recurso financeiro 
para a Concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros, ficando 
toda e qualquer despesa inerente à Concessão por conta do Licitante Vencedor. 
 
5.2- São receitas da concessionária: 

I. A tarifa paga pelos usuários no ato da utilização do serviço; 
II. Publicidade, autorizada pelo Poder Concedente, com vistas a favorecer a 
modicidade das tarifas, observados o disposto nos artigos 11 e 17 da Lei Federal nº. 
8.987/95; 
III. Outras, desde que aprovadas pelo Poder Concedente. 

 
 

6 – FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES; 
6.1 - Durante a fase de preparação das propostas, os Concorrentes interessados que 

tenham adquirido o edital da Concorrência poderão fazer consultas à Comissão, da 
seguinte forma: 

 
6.1.1 - As consultas deverão ser encaminhadas, através de carta/ofício, em papel 

timbrado da consulente, devidamente assinada por seu representante legal, por meio 
eletrônico (licitalapa@gmail.com) ou ser protocolada perante o Departamento de 
Compras, Licitações e Contratos/Divisão de Licitações, no horário das 09h00min às 
12h00min e das 13h30min às 17h00min. 

 
6.1.2 - Os esclarecimentos elaborados pela Comissão serão postados no endereço 

eletrônico Portal do Cidadão – Município da Lapa, endereço: lapa.atende.net 
“acesso identificado no linck – licitações” e passarão a fazer parte integrante do 
presente Edital em forma de anexo, ficando os respectivos originais à disposição dos 
interessados. 

 
7 – CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO; 
7.1- Observadas às disposições legais e as consoantes deste Edital, poderão participar 

da licitação pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no País e que comprovem 
possuir os requisitos mínimos de habilitação do que trata o item 13, deste Edital. 

 
7.2- Não será permitida a apresentação de mais de uma proposta pela mesma pessoa 

jurídica. 
 
7.3- Não será permitida a participação dos consórcios de grupos de empresas. 
 
7.4- Não será permitida a participação de empresa sob regime de concordata ou que 

tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública. 

 
7.5- Não será permitida a participação de empresa que esteja suspensa 

temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar com a 
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Administração Pública. 
 
7.6- Não será permitida a participação de empresa que mantenha em seus quadros, 
seja a que título for, ocupante de cargo ou emprego nesta Prefeitura Municipal. 
 
7.7- No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a 
pessoa por ela credenciada. Entende-se como credenciada a pessoa indicada em 
procuração ou em carta de apresentação dos documentos ou, ainda, o sócio ou 
dirigente da licitante, condição esta que deverá ser documentalmente comprovada 
perante a Comissão Permanente de Licitação. 
 
7.8- Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 
uma empresa junto à Prefeitura Municipal de Lapa - Pr, nesta Concorrência, sob pena 
de exclusão dos licitantes representados. 
 
8 – PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONCESSÃO; 
8.1- A operação do serviço de transporte coletivo sob o regime de outorga de 
concessão terá início no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de 
assinatura deste Contrato, por um prazo de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado 
uma única vez, a critério da Administração Pública, por igual período, nos termos do 
Decreto Municipal nº 4172/1996, observando o interesse público e o bom desempenho 
da Concessionária desde que obedecidas às obrigações legais. 

 
8.2- A manifestação da intenção de continuidade deverá ser feita por escrito à 
Concedente, através da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Planejamento e 
Transporte, especificamente para o Departamento de Transporte com cópia à 
Comissão Municipal de Transporte Coletivo - CMTC, por protocolo, com antecedência 
de 180 (cento e oitenta) dias da data de término do prazo inicial. 
 
8.3- O Poder Concedente emitirá resposta a manifestação da concessionária da 
intenção de continuidade, em até 90 (noventa) dias antes do advento do termo final do 
prazo de concessão, sempre devidamente fundamentado, tanto em caso positivo 
como negativo no que tange a respectiva prorrogação contratual. 
 
8.4- A permissão, no regime de concessão fica condiciona a um período de carência 
de 180 (cento e oitenta) dias, computados no prazo total, durante a qual será 
observada a capacidade administrativa e técnico-operacional da operadora. 
 
Parágrafo único: Comprovada a incapacidade administrativa e técnico-operacional da 
operadora em processo regular, a permissão será cassada e o contrato rescindido, 
sem direito a indenização de qualquer espécie. 
 
9 – REAJUSTE DE PREÇOS E REVISÃO DE TARIFAS; 
9.1. - Fica assegurado o reajuste de preços e revisão de tarifas da Concessionária, 
quando houver necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
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contrato, mediante Decreto do Poder Executivo, quando se verificar aumento da 
respectiva despesa orçada, levando-se em conta: 

9.1.1. - Os custos de operação e manutenção; 

9.1.2. - Depreciação dos veículos; 

9.2. - Fica o licitante vencedor impedido de pedir revisão das tarifas nos 12 (doze) 
primeiros meses de vigência do contrato, salvo em situações extraordinárias. 

9.3 - São critérios e procedimentos para o reajuste e revisão da tarifa, considerar 
sempre que necessário a atualização dos serviços e a justa remuneração do capital, 
observando-se a planilha de custos, descrita no item 14. 

 
10 - MODO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
10.1- Todas as informações necessárias acerca do Serviço Público de Transporte 
Coletivo, estão expostas neste Edital e no Anexo I e II, constando os dados relativos a 
itinerários, número de veículos para operação do serviço, número de viagens, 
expectativa extensão (ida e volta), bem como, as linhas descritas de forma detalhada, 
ressalvado o princípio da atualidade da operação do serviço, em especial, o transporte 
especial de deficientes físicos e pessoas com dificuldade de mobilidade. 

 
10.2- Por interesse público, observado o dever da concessionária em garantir a 
prestação do serviço adequado poderão ser efetuadas alterações na execução da 
concessão no decorrer do prazo contratual, mediante determinações do Poder 
Concedente. 

 
10.3- Fica facultado às partes, por consenso, estabelecer variações nas linhas e 
trajetos, horários, objeto deste Edital, que visem atender com maior adequação às 
necessidades dos usuários. 
 
10.4- A operação do serviço concedido será fiscalizado permanentemente pelo Poder 
Concedente. 
 
11 – REPRESENTAÇÃO DA LICITANTE 
11.1- A Licitante que se fizer representar por sócio, deverá apresentar ao Presidente 
da Comissão, cópia reprográfica autenticada do Contrato Social, caso não apresente, 
estará impedida de se manifestar de forma oral. 

 
11.2- Para representação por terceiro, a licitante deverá apresentar procuração 
(particular ou lavrada em cartório), assinada e reconhecida à firma de representante 
legal da Empresa, devendo ser colocada dentro do Envelope n°01  “Documentos de 
Habilitação”. 
 
12 – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO: 
12.1- A participação nesta licitação, entendido como tal a entrega dos envelopes 
contendo a documentação e as propostas, implica na aceitação das condições 
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estabelecidas pelo Edital e seus anexos. 
 
12.2- Os documentos para habilitação e a proposta de preços deverão ser entregues, 
simultaneamente, em reunião da Comissão Permanente de Licitação, 
especificamente convocada para tal fim, no local, dia e horário estabelecido no 
preâmbulo deste Edital, sob pena de não credenciamento dos envelopes. 
 
12.3- A documentação e as propostas deverão ser entregues em (02) dois envelopes 
opacos distintos e lacrados, contendo na parte externa e frontal, canto superior 
esquerdo, os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 01 – Habilitação 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº         /2018 - PML 

ABERTURA:                 /      /2018                    HORÁRIO:  

  

EMPRESA:                              e-mail:                  TELEFONE: 

 
 
 
 

ENVELOPE Nº 02 – Proposta de Preço 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº         /2018 - PML 

ABERTURA:              /      /2018                    HORÁRIO:  

  

EMPRESA:                              e-mail:                   TELEFONE: 

 
 
 
12.4 - A documentação para Habilitação e a Proposta Financeira, deverão ser 
apresentados de forma a não conter folhas soltas, devendo também estar numeradas 
sequencialmente, da primeira a última folha, de modo a refletir seu número exato. 
 

12.4.1- A documentação para Habilitação e Proposta Financeira, deverão ser 

entregues em 1 (uma) via original,  fotocópia autenticada ou fotocópia acompanhada 

da declaração do ANEXO V “c”, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial, 

não sendo aceito qualquer documento em papel termossensível (fac símile).  

 
12.4.2 - A documentação para Habilitação e Proposta Financeira, deverá ser impressa 
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ou datilografada em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. 
 
12.4.3 - A documentação para Habilitação e Proposta Financeira, deverá ser assinada, 
na última folha de cada via rubricada nas demais pelo(s) representante(s) legal (is) 
da(s) licitante(s), devendo, ainda abaixo a(s) assinatura(s), constar o(s) nome(s) da(s) 
pessoa(s) que a(s) assinara(m). 
 
12.4.4- A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação no 
envelope da Habilitação, da Proposta Financeira, ou qualquer outra, acarretará a 
exclusão da licitante do certame. 
 
13 – CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 1 – HABILITAÇÃO: 
Para habilitação no certame a licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
13.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhados de documentos de eleição de seus Administradores, ou ainda, 
Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado; 

 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
 
d) 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. 
 
e) Todas as licitantes deverão apresentar, OBRIGATORIAMENTE, juntamente ao 
instrumento de procuração público ou particular, na entrega dos envelopes, a Carta de 
Habilitação (Anexo IV) e as Declarações (Anexo V). A ausência de qualquer das 
declarações ou recusa em assiná-la, constitui motivo para a exclusão da Licitante do 
certame. 

f) Em se tratando de MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, se for 
o caso, nos termos da lei complementar n° 123, de 14.12.2006 e respectivas 
alterações dadas pela Lei Complementar 147/2014, e para que essa possa gozar dos 
benefícios previstos no Capitulo V da referida Lei, é necessário apresentar junto com 
os documentos de habilitação: 

g) Certidão emitida pela internet (www.receita.fazenda.gov.br), de Optante pelo 
Simples, lembrando que seus dados serão conferidos pela Comissão de Licitação 
perante o site correspondente ou, Certidão Simplificada expedida pela Junta 
Comercial (IN 103/2007, § 8°) lembrando que serão vistoriados o prazo de validade e 
o selo de autenticidade, além de atestada através da qualificação econômico 
financeira. 
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13.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério 
da Fazenda; 
 
b)Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Conjunta 
de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, expedida pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, da unidade da federação onde a empresa 
licitante tem a sua sede;  
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão expedida 
pela Secretaria da Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante 
tem  sua sede; 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidão 
expedida pela Secretaria de Finanças do Município onde a licitante tem sua sede; 
 
e) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 
f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, através da CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, expedida Tribunal Superior do Trabalho. 
 
13.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada 
para a apresentação dos documentos, ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso na própria Certidão. 
 
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 
exigíveis na forma da lei que comprove a boa situação financeira da proponente, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
 
c) O referido balanço quando escriturado em forma não digital deverá ser 
devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, 
mencionando obrigatoriamente, o número do livro diário e folha em que o mesmo se 
acha transcrito. Se possível, apresentar também termos de abertura e de 
encerramento dos livros contábeis. 
 

d) O referido balanço quando escriturado em livro digital deverá vir acompanhado de 
“Recibo de entrega de livro digital”. Se possível, apresentar também termos de 
abertura e de encerramento dos livros contábeis. 
 

e) Quando S/A, o balanço patrimonial deverá estar devidamente registrado na Junta 
Comercial ou vir acompanhado de Certidão da Junta Comercial que ateste o 
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arquivamento da Ata da Assembleia Geral Ordinária de aprovação do Balanço 
Patrimonial, conforme prevê o §5º do artigo 134, da Lei n.°6.404/76, ou ainda, a 
publicação do mesmo no Diário Oficial. 
 

f) A comprovação da boa situação financeira da empresa proponente será efetuada 
com base no balanço apresentado, o qual deverá apresentar resultado igual ou 
superior a 1, e deverá ser formulada, formalizada e apresentada pela empresa 
proponente em papel timbrado da empresa, assinada por profissional registrado no 
Conselho de Contabilidade, aferida mediante índices e formulas abaixo especificadas: 
 
- ILC: Índice de Liquidez Corrente ou, 
- ILG: Índice de Liquidez Geral ou, 
- GS: Grau de Solvência 

 

I
L
C
 
= 

AC 
PC 

= Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

I
L
G
 
= 

AC + RLP 
PC + ELP 

= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

G
S
 
= 

  AT
  
PC + ELP 

=   Ativo Total  
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
f1) – Das empresas constituídas no ano em exercício independente de sua forma 
societária e regime fiscal, será exigida apenas a apresentação do Balanço de 
Abertura, dispensando- se o exigido no item “b”. 

13.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
13.4.1- Relação dos equipamentos a serem utilizados na prestação dos serviços, 
objeto do presente edital, indicando o atual estado de conservação, funcionamento e 
ano de fabricação, com declaração ao final, assinada, de que os veículos e 
equipamentos estarão disponíveis de imediato para serem utilizados na execução do 
objeto licitado; 
 
13.4.2 – Para o Lote 01: Apresentação de no mínimo um atestado expedido por 
órgão da Administração Pública, direta ou indireta, ou por Setor Privado atestando que 
a Empresa possui experiência em transporte coletivo de passageiros, urbanos,  com 
atividade de operação, manutenção e arrecadação. O Atestado deverá conter 
declaração expressa demonstrando a excelência dos serviços praticados; 
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13.4.3 - Atestado de vistoria (ANEXO VI) assinado pelo servidor responsável, ou 

Declaração de que a proponente assume todas as responsabilidades pelas 

informações prestadas, não cabendo reclamações e reivindicações posteriores, a 

qualquer título, por prejuízos ou desvantagens verificadas na apresentação de sua 

proposta, motivados pela visita não realizada. 

13.4.4 - A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas 

as condições para execução do objeto constantes dos documentos técnicos que 

integram o Projeto Básico, podendo a licitante, caso entenda necessário, optar pela 

realização de vistoria nas condições abaixo: 

a) A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à 

sexta-feira, das 9 horas às 17 horas, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 

17h com agendamento pelo telefone 41- 35475086  – Francieli Ramos Rosa. 

b) O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes; 

c) Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para o ato. 

13.4.5- Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria 

deverão ser encaminhadas à Comissão Permanente de Licitações, até o dia útil 

anterior à data prevista para abertura dos envelopes, mediante requerimento formulado 

por escrito e protocolado junto ao Protocolo Geral do Município ou por meio eletrônico, 

através do seguinte endereço de e-mail: licitalapa@gmail.com. 

13.4.6- A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o 

inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos 

integrantes do instrumento convocatório. 

14 – CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 2 – PROPOSTA COMERCIAL 
14.1– Para classificação no certame a proponente deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

 
a) Proposta Comercial, apresentada em uma única via, sem emendas e rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas em papel timbrado ou com carimbo de identificação da 
licitante, e ao final ser identificada e assinada pelo representante legal da licitante ou 
pelo procurador, neste caso, juntando-se a procuração; 
 
b) Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
contados a partir da data de abertura do envelope de proposta; 
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c) Preço em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas, inclusive as 
legais e/ou adicionais, incidentes sobre a prestação de serviços; 
 
d) O Poder Concedente determina o preço máximo a ser aceito no certame 
licitatório no valor de: 
 
Lote 01 – linhas urbanas R$3,80 (três reais e oitenta centavos); 
Lote 01 – linhas rurais  R$4,10 (quatro reais e dez centavos); 
Lotes 02, 03 e 04  - linhas rurais – tabela do preço máximo a ser aceito no certame 
no anexo II. 
   
14.1.1) Deverá ser apresentada na Proposta para as linhas urbanas e linhas rurais 

do (LOTE 01), e linhas rurais do lote 02, 03 e 04, o valor das tarifas e 

especificações conforme Anexo II e também apresentar a planilha de cálculo 

formadora de custo do transporte conforme Anexo III, devidamente preenchidas.  

14.1.2) Para as linhas urbanas e rurais do lote 01 e linhas rurais dos lotes:  02, 03 

e 04 deverá ser apresentada proposta especificando CADA LINHA DO LOTE  e a 

respectiva tarifa (R$), conforme itinerários Anexo II, e também deverá apresentar 

a planilha de cálculo formadora de custo do transporte conforme  Anexo III, 

devidamente preenchidas.  

14.2.A comissão de licitação apreciará a Proposta Comercial da Licitante 
habilitada, desclassificando aquela (s) que: 
 

14.2.1. Apresentar nas planilhas, preço acima do máximo admitido, preços 

simbólicos, de valor zero ou incompatível com os insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos; 

14.2.2. Propostas com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 
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15- ABERTURA DOS ENVELOPES 

15.1 - Às 14 horas do dia 19 de novembro de 2018, na sala de Reuniões da 

Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Lapa-PR, o Presidente da 

Comissão de Licitações dará início aos trabalhos, convocando os demais 

membros da Comissão a formarem a mesa julgadora, e, desde logo, receberá os 

envelopes e os documentos para credenciamento dos representantes que serão 

confrontados com os respectivos documentos pessoais. 

15.2 – Após rubricados os envelopes pelo Presidente, demais membros da Comissão 
e pelos Representantes das Licitantes, dar-se-á a abertura dos envelopes de Nº 01 - 
HABILITAÇÃO que deverão ser rubricados por todos os envolvidos no certame. 

15.3 – A divulgação de resultados e convocação dos licitantes serão feitas, a critério 
da Comissão de Licitação, em sessão pública, através de comunicação escrita via fac-
símile, ou mediante publicação no Diário Oficial. 

15.4 – Às Licitantes inabilitadas será devolvido, intacto, o respectivo envelope Nº. 2; 

15.5 – A Comissão poderá, a seu exclusivo critério, proferir o resultado da 
habilitação/inabilitação, classificação/desclassificação dos proponentes na sessão de 
abertura dos envelopes, ou encerrar os trabalhos a fim de proceder à análise dos 
documentos em sessão reservada, hipótese em que fará publicar os resultados 
através do Diário Oficial e/ou através de comunicação escrita via endereço eletrônico 
dos licitantes e no portal do Cidadão-Município da Lapa endereço: 
lapa.atende.net “acesso identificado no link-licitações”. 

15.6 – A data de abertura dos envelopes de nº. 2 será oportunamente comunicada 
aos licitantes; 

15.7 – De todas as sessões realizadas será lavrada ata circunstanciada; 
 
15.8 – Os procedimentos previstos nos itens anteriores poderão ser abreviados caso 
haja renúncia expressa de todos os proponentes ao prazo para interposição de 
recursos em quaisquer das fases especificadas. 

16 – RECURSOS; 
16.1 – Da decisão de habilitação/inabilitação ou classificação/desclassificação de 

Licitante, caberá interposição de recurso administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da divulgação da decisão ou da lavratura da ata, devendo ser 

interposto perante a comissão de licitação, que poderá reconsiderar sua decisão ou 

encaminhá-lo a Autoridade Superior; 

 
16.1.2 – Os recursos deverão ser apresentados em duas vias, sendo a segunda 
devolvida, no ato, como recibo; 
 
16.1.3 – Interposto recurso, a comissão de licitação comunicará o fato às demais 
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concorrentes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, limitada a 
discussão ao objeto recursal; 
 
16.1.4 – Para o exercício do direito de ampla defesa, no decorrer dos prazos de 
recurso, será aberta, vista dos autos às concorrentes que a solicitante, 
independentemente de requerimento, na Comissão de licitação, de onde não poderão 
ser retirados. 
 
16.1.5 – Caso a concorrente deseje cópias reprográficas, poderá obtê-las mediante 
requerimento escrito e pagamento do valor correspondente ao custo; 
 
16.1.6 – A decisão do Gestor dando ou negando provimento ao recurso, encerra a 
instância administrativa de qualquer das fases do julgamento. 

 
16.2 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO; 
16.2.1 – DA HABILITAÇÃO: 
16.2.1.1– O julgamento da habilitação dos interessados será feita à vista do exame 
dos documentos apresentados, abrindo-se vista as licitantes a fim de que, juntamente 
com a Comissão, rubriquem os documentos, em conformidade com o parágrafo 2º do 
artigo 43 da Lei nº. 8.666/93. 
 
16.2.1.2 – Não será considerada a documentação que contrarie os requisitos 
expressos neste Edital e em seus anexos ou em de acordo com as formalidades 
previstas. 
 
16.2.1.3 - A Comissão de Licitação, após a abertura dos envelopes relativos à 
documentação de habilitação, poderá, a seu critério exclusivo, suspender a reunião a 
fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, 
encaminhando o resultado via endereço eletrônico para as licitantes, publicando o 
resultado também no site portal do Cidadão-Município da Lapa endereço: 
lapa.atende.net “acesso identificado no link-licitações; 
 
16.2.1.4 – Ocorrendo o caso previsto no item anterior, ou havendo interposição de 
recurso a Comissão e licitantes deverão rubricar os envelopes lacrados contendo as 
Proposta de Preços, que ficarão em poder da Comissão até que seja julgada a 
habilitação. Ou após o julgamento dos recursos interpostos. 
 
16.2.1.5 - O não comparecimento de qualquer licitante à nova reunião marcada pra 
a abertura das propostas de preços, não impedirá que ela se realize. 
 
16.2.1.6– Será lavrada ata assinada por todos os membros da Comissão, ficando 
todos os documentos a disposição dos licitantes para exame. 
 
16.2.1.7 – Julgada a habilitação e estando presentes todos os representantes legais 
das licitantes, a Comissão poderá, na mesma reunião, proceder à abertura dos 
envelopes da proposta de preços dos habilitados, desde que tenha havido 

mailto:licitacao@lapa.pr.gov.br


 

Prefeitura Municipal de Lapa – Divisão de Licitações – Telefones: (41) 3547-8029 ou (41) 3547-8030 – Lapa – Pr  
Portal do Cidadão: lapa.atende.net – licitacao@lapa.pr.gov.br  

R.M.B. 
 

15 

 

desistência expressa dos mesmos em interpor recurso, o que será consignado em 
ata, devolvendo á(s) empresa(s) inabilitada(s) o(s) envelope(s) de Proposta(s) de 
preços. 
 

17 – DAS PROPOSTAS: 
17.1 – Abertos os envelopes contendo a proposta de preços, será feita a sua 
conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital e posterior 
rubrica pela Comissão Permanente de Licitação e licitantes presentes, conforme 
previsão do § 2º do art. 43 da lei nº. 8.666/93. 
 
17.1.2– Serão desclassificadas as propostas que forem elaboradas em desacordo com 
as exigências do edital e seus anexos. 
 
17.1.3 – A Comissão julgará as propostas de acordo com o tipo de licitação 
estabelecida neste Edital: o de Menor Tarifa. As propostas das empresas devem ser 
elaboradas e apresentadas conforme exposto no item 14 deste Edital. 
 
17.1.4 – Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 
123/06, será averiguado se houve empate ficto, entendendo-se por empate ficto 
aquelas situações em que a proposta apresentada pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta 
mais bem classificada de empresa que não detenha essa qualificação. Nesse caso 
será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
17.1.5 – Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
b)  Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se  
enquadrem na hipótese do item 17.2.4 acima, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito. 
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item acima, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 
 
17.1.6 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 17.1.4, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da oferta originalmente vencedora do certame. 
 
17.1.7 – O disposto nos itens 17.1.5 e 17.1.6 somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
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porte. 
 
17.1.8 – Havendo empate entre duas ou mais propostas, respeitado o  disposto  nos  
itens 17.1.4 e 17.1.5 acima, serão utilizados para fins de desempate os seguintes 
critérios:  
 
1º) o disposto no § 2º do Art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93; 
2º) sorteio, em ato público, para a qual todas as licitantes serão convocadas. 

 

18 – CLASSIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONCESSÃO; 
18.1 - Julgados eventuais recursos administrativos ou, não havendo interposição, 
decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis da ciência do resultado pelas licitantes, a 
Comissão Permanente de Licitação encaminhará a Licitação para Homologação de seu 
objeto. 
 
18.2 - Homologada a licitação, no prazo de 05 (cinco) dias será determinada a 
notificação da licitante vencedora para assinar o contrato; 
 
18.3 - Se a licitante vencedora não assinar o contrato, o objeto da licitação será 
adjudicado a licitante classificada em segundo lugar assim sucessivamente, em igual 
prazo e nas condições propostas pelo licitante classificado em primeiro lugar. 
 
 
19 – OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA; 
19.1. São obrigações da concessionária, além das já previstas no presente Edital: 

19.1.1-Cumprir, integralmente: 

a) As obrigações decorrentes dos Decretos Municipais homologados e publicados 
concernentes ao objeto desta Concorrência Pública, da Lei Orgânica do Município de 
Lapa, Lei Federal nº 8.987 de 1995, de regulamentos e demais normas referentes a 
concessão de transporte coletivo de passageiros; 

b) Todo o descrito no Edital, bem como, todas as cláusulas contidas no contrato; 

c) 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, tudo conforme descrito no Anexo II; bem como, as tarifas 
fixadas pela Prefeitura Municipal;  

d) Com a continuidade do serviço;  

I. Entregar, anualmente, além do seguro obrigatório de responsabilidade civil pela 
legislação federal, na Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo Planejamento e 
Transporte/Departamento de Transportes/CMTC - Comissão Municipal de Transporte 
Coletivo, comprovante de instituição de seguro a favor de terceiros, por danos pessoais, 
por pessoa atingida, transportada ou não, além daquele por danos materiais; 
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II. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão; 

III. 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; 

IV. 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; 

V. Prestar o serviço concedido de forma adequada à plena satisfação dos usuários, 
conforme disposições estabelecidas em lei, nos regulamentos, editais, contratos e 
determinações do presente edital; 

VI. Prestar todas as informações que forem solicitadas pelo Poder Concedente; 

VII. 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 Lapa; 

VIII. Assumir 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; 

IX. Utilizar somente veículos que preencham os requisitos de operação, conforme 
previsto no presente termo de referência, bem como, legislação municipal em vigor; 

X. 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; 

XI. 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; 

XII. Submeter-se à fiscalização do Poder Concedente, facilitando-lhe a ação e 
cumprindo as suas determinações; 

XIII. Zelar pela preservação e manutenção dos veículos e equipamentos urbanos sob 
sua responsabilidade; 

XIV. Apresentar, sempre que solicitado, os seus veículos para eventuais inspeções, de 
acordo com a discricionariedade do poder concedente, 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 concedente, com as mesmas características, de forma que o 
atendimento dos serviços de nenhum modo possa ser prejudicado; 

XV. Manter os veículos limpos e dedetizados; 

XVI Tomar imediata providência no caso de interrupção de viagem e/ou serviço para 
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não prejudicar o usuário, através do uso do veículo reserva; 

XVII. 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; 

XVIII. Reabastecer e fazer manutenção dos veículos em local apropriado, sem 
passageiros a bordo; 

XIX. Observar e cumprir todas as normas referentes à legislação ambiental, bem 
como, de acessibilidade apenas no que tange ao fiel e integral cumprimento da 
prestação do serviço de concessão de transporte de passageiros no âmbito municipal; 

XX. Não operar com veículos que estejam derramando combustível ou óleos 
lubrificantes na via pública; 

XXI. 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 Concedente, em adequado estado de 
conservação e funcionamento; 

XXII. Garantir ao poder concedente o livre acesso às suas instalações operacionais e 
veículos, para o exercício de suas atividades de fiscalização do serviço de transporte 
coletivo; 

XXIII. Arcar integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente ao Poder 
Concedente, aos usuários ou a terceiros na execução do objeto do contrato, sem que 
a fiscalização exercida pela Comissão Municipal de Transporte Coletivo – CMTC, do 
Município de Lapa, exclua ou atenue essa responsabilidade; 

XIV. Obter as licenças e autorizações necessárias para desenvolvimento de suas 
atividades; 

XV. Transportar os titulares de vales-transportes vendidos antecipadamente; 

XVI. Cumprir e fazer cumprir integralmente o contrato de concessão, em 
conformidade com as disposições legais e regulamentares e determinações do Poder 
Concedente, bem como, ao disposto no presente termo de referência; 

XXVII. Manter no Município da Lapa, durante a vigência da concessão, instalações 
destinadas à administração específica do objeto desta licitação, com escrituração de 
natureza contábil, fiscal, trabalhista, previdenciária e o que mais for pertinente, a ser 
executada mediante instruções da Concedente, no que couber; 

XXVIII. Manter atualizados os documentos de regularidade 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 de Obras, Urbanismo Planejamento e Transporte/Departamento de 
Transportes. 

XXIX. 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; 
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XXX. Caso ocorra situação de emergência ocasionadas 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; 

XXXI. Proceder à imediata comunicação por escrito ao Poder Concedente, através da 
Comissão Municipal de Transporte Coletivo - CMTC, para que esta possa dar 
deferimento ou não ao cronograma de atendimento da situação emergencial, 
estabelecendo prazo inicial e final de sua implementação pela concessionária; 

XXXIII. 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 CMTC da ocorrência de situações emergenciais; 

XXXIV. Cobrar as tarifas, conforme fixadas pelo Poder Concedente; 

XXXV. Adquirir e operar veículos que preencham as especificações técnicas de 
circulação e conforto, previstas na legislação federal e municipal, bem como, no 
presente edital, para garantia do funcionamento, segurança e higiene; 

XXXVI. Manter veículos em condições de segurança e trafegabilidade; 

XXXVII. Reparar os danos materiais que causarem à via pública ou aos próprios 
munícipes nela existentes; 

XXXVIII. Receber, apurar e promover a solução das reclamações dos usuários; 

XXXIX. Prestar os serviços com regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade e aperfeiçoamento do sistema e serviços sempre com o objetivo de 
melhorar e adequar o lote de veículos e serviços, nos termos da legislação vigente e 
das normas regulatórias do órgão responsável pelo transporte urbano e rural do 
Município da Lapa – PR; 

XL. 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; 

XLI. Os assentos a que se refere no item anterior poderão ser utilizados por qualquer 
cidadão, desde que não haja pessoas nas condições acima citadas utilizando o 
transporte; 

XLII. Deverá fazer a manutenção, a remoção, a guarda e a conservação, com uso da 
melhor técnica, dos veículos que integram a frota utilizada na operação dos serviços e 
dos demais equipamentos a eles acessórios; 

XLIII. Cumprir as leis e os atos normativos vigentes ou que entrarem em vigor durante 
o prazo de concessão que disciplinarem a operação do serviço de transporte coletivo 
urbano, bem como todas as disposições contratuais e as ordens emanadas pelo 
Poder Concedente; 

XLV. Encaminhar mensalmente a Secretaria Municipal de Infraestrutura relatório das 
informações contendo os seguintes dados: 

a) Número de viagens realizadas e de passageiros transportados, por hora, dia e mês, 
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em cada linha integrante do sistema de ônibus;  

b) Os demonstrativos atinentes às quantidades de passageiros transportados deverão 
discriminar o total das gratuidades e descontos concedidos por lei municipal;  

c) O número de passageiros pagantes usuários e não usuários do vale-transporte;  

XLVI- Encaminhar, mensalmente à Secretaria Municipal de Infraestrutura a planilha de 

custos, Anexo III deste edital e respectivos comprovantes, dos serviços de transporte 

coletivo de passageiros por ônibus, para efeito de definição dos valores tarifários e 

respectivo reajuste. 

XLVII - A concessionária se obriga a manter, durante todo o prazo de vigência da 

concessão, veículos em número necessário e suficiente para atender a prestação do 

serviço em sua totalidade, uma vez que se trata de serviço essencial que não pode ser 

interrompido, responsabilizando-se pelas adaptações necessárias a composição da 

frota conforme legislações em vigor. 

XLVI - A concessionária deverá manter no município da Lapa, durante a vigência da 

concessão, instalações destinadas a administração e execução específica do objeto do 

presente contrato; 

XLVIII – Comunicar formalmente, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) 

horas a CMTC quanto ao início das negociações visando o reajuste salarial da 

categoria profissional dos motoristas e cobradores, e de outra categoria, com eventual 

impacto financeiro nos custos da tarifa, em conformidade ao estabelecido no art. 624, 

da CLT. 

 

20 – DAS ISENÇÕES; 

20.1- São isentos do pagamento da tarifa, devendo a Concessionária realizar o 
transporte sem a cobrança de qualquer importância: 

I. Nos termos da Lei Municipal nº 2.931 de 27 de dezembro de 2013 fica assegurada a 
gratuidade dos transportes coletivos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços 
seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares, às 
pessoas maiores de 65 anos de idade; 

 

II. Nos termos da Lei Municipal nº. 2.047/2007, os portadores de deficiência física, 
mental, auditiva ou visual mediante apresentação de “carteirinha de isenção” fornecida 
pela Prefeitura Municipal da Lapa/PR. 

 
III.  Conforme previsto no artigo 6º da Resolução nº 1.383, de 29/03/2006, alterada pela 
Resolução nº 1.922, de 28/03/2007, da ANTT, uma criança de até seis anos 
incompletos, por responsável, desde que não ocupe poltrona. 
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20.2-  As gestantes, comprovadas usuárias do transporte coletivo urbano, ficam 
dispensadas de passarem na roleta de cobrança, instaladas nos respectivos veículos, 
mas não são isentas do pagamento da tarifa. 

 

21– DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS; 

21.1. São direitos, bem como, deveres dos usuários: 

I- Receber o serviço adequado, nos termos do art. 6º da Lei Federal 8.987 de 13 de 
fevereiro de 1995, em contrapartida ao pagamento da tarifa; 

II – Levar ao conhecimento do Poder Concedente e da concessionária as 
irregularidades de que tenham conhecimento referente ao serviço prestado; 

III- Receber do poder concedente e da concessionária informação para defesa de 
interesses individuais ou coletivos; 

IV- Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela 
concessionária na prestação do serviço; 

V- Contribuir para permanência das boas condições dos bens públicos, através dos 
quais lhes são prestados os serviços; 

VI- Ser conduzido com pontualidade, segurança e urbanidade; 

VII - Ter o preço das tarifas compatíveis com a qualidade de serviço; 

VIII - Ser transportado em ônibus em boas condições de manutenção e limpeza; 

IX - Utilizar o transporte coletivo dentro dos horários fixados pelo Poder Concedente; 

X - Ter os direitos estabelecidos em legislações específicas respeitados pelo Poder 
Concedente, pela Concessionária e demais usuários; 

XI - Ser tratado com urbanidade e respeito pela Concessionária, através de seus 
prepostos e funcionários, bem como pelos funcionários do Poder Concedente; 

XII - Para garantir o conforto e a segurança do sistema, as linhas do transporte coletivo 
serão dimensionadas, admitindo-se passageiros em pé, até o limite de 5 (cinco) por 
metro quadrado; 

XIII - Portar-se de modo adequado, respeitando os demais usuários, fiscais e 
operadores, mantendo a ordem e bons costumes nos veículos; 

XIV- Pagar a tarifa devida corretamente; 

XV - Identificar-se quando usuário isento ou com desconto, conforme legislação 
vigente; 
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XVI- Não comercializar, panfletar ou pedir esmolas no interior dos veículos; 

XVII - Não utilizar os serviços de modo que venha comprometer a higiene e a 
segurança dos veículos, não podendo levar consigo durante a utilização, animais, 
materiais explosivos, químicos ou inflamáveis; 

XVIII - Não transportar produtos que comprometam a segurança e conforto dos demais 
usuários; 

XIX- Poderão portar volumes que não impliquem em incômodos para outros 
passageiros, independentemente do pagamento de qualquer quantia além do preço da 
respectiva passagem. 

XX- Ser auxiliado no embarque e desembarque pelos prepostos ou empregados da 
operadora, quando se tratar de pessoa idosa, enfermo, com dificuldade de locomoção, 
inválido ou criança. 

XXI- receber informações sobre as características, como tempo de duração da viagem, 
localidades atendidas e outras pertinentes ao serviço e ao transporte. 

XXII- seguro para cobertura de danos pessoais decorrentes de acidente. 

XXIII- receber, em caso de acidente, imediata e adequada assistência da operadora. 

XXIV.- transportar sem pagamento de passagem crianças de até 05 (cinco) anos de 
idade, desde que não ocupem assentos. 

XXV- transportar sem pagamento de passagem os agentes fiscais credenciados da 
Prefeitura (das Secretarias de Saúde, Finanças e Viação, Obras e Urbanismo) 
devidamente identificados 

21.2-  Ao usuário será recusado o embarque ou determinado o desembarque quando: 

I-  Não se identificar quando necessário. 

II- em estado de embriaguez. 

III- portador de moléstia contagiosa. 

IV- portar arma de fogo, sem a devida autorização legal. 

V- trouxer consigo produtos ou substâncias que representam perigo. 

VI- pretender embarcar com animais não devidamente acondicionados ou em 
desacordo com a legislação pertinente. 

VII- pretender embarcar com objetos de dimensões e acondicionamento incompatíveis. 

VIII- comprometer a segurança, o conforto e a tranquilidade dos demais passageiros ou 
atender contra a moralidade pública. 
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IX- desrespeitar a proibição de não fumar. 

 

22– OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE; 

22.1. São obrigações do Poder Concedente, além das já previstas no presente Edital: 

I.- Regulamentar o serviço de transporte coletivo de ônibus; 

II. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

III. Intervir na prestação do serviço, retomá-lo e extinguir a Concessão, nos casos e nas 
condições previstas no presente Edital, bem como, na legislação vigente; 

IV. Organizar, programar, controlar e fiscalizar o serviço prestado pela empresa 
concessionária; 

V. Estabelecer a metodologia para determinar o preço máximo da tarifa para fins de 
licitação da concessão, conforme planilha de custos contida no anexo III deste Edital. 

VI. Autorizar reajustes e proceder à revisão das tarifas consoante legislação municipal 
vigente, Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis, conforme planilhas 
de custos que é o anexo III deste Edital; 

VII. Aprovar a publicidade em ônibus, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, 
tudo em observância a legislação municipal vigente; 

VIII. Definir a vida útil e padronizar as características dos veículos da frota da 
concessionária; 

IX. Modificar, unilateralmente, as disposições regulamentares do serviço para melhor 
adequação ao interesse público, respeitado o equilíbrio econômico financeiro do 
contrato. 

X. Publicação do relatório mensal descrito no subitem XLIII do item 19, na página 
eletrônica da Prefeitura Municipal. 

XI. Publicação mensal na página eletrônica da Prefeitura Municipal da planilha de 
custos preenchida e encaminhada pela concessionária para o poder concedente 
conforme descrito no subitem XLIV do item 19. 

 

22 - DA EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA:  

22.1. Será permitida a exploração publicitária dos veículos desde que aprovada pelo 
Poder Concedente e tenha observado os critérios estabelecidos pela prefeitura 
municipal, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. 

 

23 – DAS RECEITAS: 

23.1 - São receitas da concessionária: 
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I. A tarifa paga pelos usuários no ato da utilização do serviço; 
II. Publicidade, autorizada pelo Poder Concedente, com vistas a favorecer a 
modicidade das tarifas, observados o disposto nos artigos 11 e 17 da Lei Federal nº. 
8.987/95; 
III. Outras, desde que aprovadas pelo Poder Concedente. 

 
24 – AS ALTERAÇÕES E EXPANSÕES; 

24.1. O Poder Concedente expedirá normas, sempre que necessário, observadas as 
disposições  contidas  na  legislação  pertinente,  bem  como  em  normas,  
regulamentos  e instruções, na realização de alterações e expansões a serem 
implantadas para garantir a continuidade da prestação do serviço. 

 25 – PENALIDADES; 

25.1-Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada a fazê-

lo não atenda no prazo fixado, garantida a prévia defesa, será considerado 

inadimplente e estará sujeita às seguintes combinações: 

a) Advertência escrita; 

b) Responder por perdas e danos ocasionados à Prefeitura, os quais serão apurados 

em competente processo, levando em conta as circunstâncias que tenham 

contribuídos para a ocorrência do fato; 

c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ao contratar com a Prefeitura, enquanto 
perdurarem os motivos; 

 
e) Multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor do Capital Social da empresa 
vencedora. 

 
 

25.2- Em caso de descumprimento contratual, aplicam-se as sanções previstas na Lei 
nº 1090/1991 - Serviço de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros em Veículos 
Ônibus. 
 
a) Advertência por escrito; 
 
b) Suspensão do Alvará;  
 
c) multa moratória de até 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor do Capital Social da empresa, até o limite de 30 (trinta) dias; 
 
d) multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Capital Social da 
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empresa; 
 
e) Cassação do Alvará; 
 
f) Impedimento de prestação do serviço no Município.  
 
 
25.3 - As aplicações das penalidades serão feitas através de processo iniciado 

por auto de infração, lavrado por agente da fiscalização, e conterá, 

obrigatoriamente, sob pena de ser considerado insubsistente: 

a) nome da empresa operadora; 

b) prefixo ou placa do veículo, quando for o caso;  

c) local, data e horário da infração; 

d)descrição da infração cometida e dispositivo legal violado;  

e) nome do agente da fiscalização que lavrou o auto; 

f) quando se tratar de advertência, as determinações expressas sobre as 
providências necessárias ao saneamento da irregularidade que lhe deu origem, 
bem como o prazo para sua efetivação; assinatura do representante do Poder 
Concedente. 

25.3.1 - O Poder Concedente deverá remeter o Auto de infração à operadora no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias; 

25.3.2 - A operadora poderá apresentar defesa por escrito, que terá efeito 

suspensivo, ao Representante do Poder Concedente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados do recebimento; 

25.3.3 - Recebida a defesa, o Representante do Poder Concedente promoverá as 

diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos, proferindo, ao final 

julgamento; 

25.3.4 - Julgado improcedente o Auto de Infração, arquivar-se-á o processo, e 

considerado insubsistente seu registro; 

25.3.5- Julgado procedente caberá recurso com efeito suspensivo, dirigido à 

autoridade superior, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da 

cientificação da decisão. 

mailto:licitacao@lapa.pr.gov.br


 

Prefeitura Municipal de Lapa – Divisão de Licitações – Telefones: (41) 3547-8029 ou (41) 3547-8030 – Lapa – Pr  
Portal do Cidadão: lapa.atende.net – licitacao@lapa.pr.gov.br  

R.M.B. 
 

26 

 

 

26– INTERVENÇÃO 

26.1- O Poder Concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a 
continuidade do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, 
regulamentares e legais pertinentes. A intervenção (quando ocorrer) far-se-á por 
Decreto do Poder Concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo da 
intervenção e os objetos e limites da medida; 

26.2- Decretada a intervenção, o Poder Concedente deverá, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas 

determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla 

defesa; 

26.3- O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção; 

26.4- Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e 

regulamentares será declarada a sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente 

devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização; 

26.4.1 - Cessada a intervenção, se não foi extinta a concessão, a administração do 
serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo 
interventor, que responderá pelos atos praticados durante sua gestão. 

 

27– EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

27.1 - .Extinguir-se-á a concessão por: 

a) Termo contratual; 

b) Encampação, nos termos do art. 37 da Lei n.º. 8.987/95; 

c) Caducidade, nos termos do § 1º do art. 38 da Lei n.º. 8.987/95; 

d) Rescisão judicial nos termos do art.39 da Lei nº. 8.987/95; 

e) Anulação, nos termos do art. 49 da Lei nº. 8.666/93; 

f) Falência ou extinção da empresa concessionária. 
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28– DISPOSIÇÕES FINAIS; 

28.1- Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas da Comissão de Licitações que, após 
lidas e aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pelos representantes das 
Licitantes presentes. 

28.2- Os demais atos serão registrados no processo de licitação. 

28.3- A Licitante deverá examinar devidamente as disposições contidas neste Edital e 
seus anexos, pois a simples apresentação da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e 
da PROPOSTA COMERCIAL subentende a aceitação incondicional e seus termos 
independentes de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto em 
licitação,  não sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer pormenor. 

28.4- A Prefeitura reserva o direito de revogar a presente licitação por razões de 
interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vícios ou ilegalidade, bem 
como prorrogar o prazo para recebimento ou abertura da DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO ou da PROPOSTA COMERCIAL. 

28.5- A Comissão de Licitação poderá revelar erros formais em quaisquer documentos 
apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos. 

28.6- É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
obrigatoriamente a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou da PROPOSTA 
COMERCIAL. 

28.7- A Prefeitura poderá, ocorrendo rescisão ou distrato do contrato, convidar a 
Segunda classificada e assim sucessivamente, para complementar o objeto, no prazo 
contratual original previsto, nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive 
quanto ao preço, este devidamente corrigido na forma deste edital. 

28.8- O chefe do Poder Executivo Municipal será responsável pelo ônus das 
desapropriações necessárias à execução do serviço ou para instituição de servidão 
administrativa, quando for o caso. 

28.9- É facultado ao município, quando a licitante adjudicatária não assinar o contrato 
respectivo, convidar a Segunda classificada e assim sucessivamente, para assinar o  
contrato nas mesmas condições da primeira colocada, inclusive quanto aos preços, 
ou revogar a licitação. 

28.10- Os interessados poderão obter quaisquer outros esclarecimentos que 
porventura se façam  necessários, no Departamento de Compras, Licitações e 
Contratos – Divisão de Licitações, sito à Rua Barão do Rio Branco, 1709 (fundos), Lapa 
– Paraná, pelo fone (41) 3547-8029 e (41) 3547-8030, horário: 9:00 às 12:00h e das 
13:30 às 17:00h. 
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28.11- Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro 
competente o de Lapa/PR, com exclusão de qualquer outro. 

Lapa-PR, 09 de outubro de 2018 

 

 

Benedito G. Pinto 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO 

1. A Concessionária deverá apresentar a relação dos veículos, com as respectivas 
informações de tipo, modelo, placas, número e ano de fabricação de chassis e ano de 
fabricação do motor, observando: 

 
I. Quando os veículos forem de propriedade da concessionária, deverá juntar cópia 
autenticada dos respectivos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo – 
CRLV; 
 
II.- Quando os veículos não forem de sua propriedade, a concessionária deverá juntar 
cópia autenticada dos CRLVs que comprovem a propriedade, bem como o (s) 
instrumento (s) legal (is) que demonstre (m) a que título obteve a posse dos veículos, 
com firma reconhecida em competente Cartório de Notas. 
 

1.1- A concessionária deverá possuir veículo para ser usado como reserva nos casos de 
falha mecânica e humana, com as mesmas características e requisitos dos utilizados nos 
serviços da concessão.  
 

2. DA ESPECIFICAÇÃO DA FROTA: 

2.1. Este item estabelece padrões técnicos mínimos a serem observados nos veículos 
que serão utilizados na execução dos serviços públicos de transporte coletivo, conforme 
requisitos abaixo: 

 

I. Lotação Mínima de passageiros para ônibus e micro-ônibus deverão ser conforme 
determinados no  CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo); 

 

II. Os veículos deverão satisfazer as exigências e normas do Código Nacional de 
Trânsito e seus regulamentos; 

 

III. Os chassis deverão ser de construção robusta e apropriados para o tipo, peso e 
dimensões das carrocerias a que se destinarem e deverão ser providos de motores com 
potência adequada, devendo estar de acordo com a Resolução 316/09 do CONTRAN; 
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IV. As estruturas da carroceria e do chassi-plataforma devem estar de acordo com a 
Resolução 316/09 do CONTRAN; 

 

2.2- Os projetos de carroceria e chassi-plataforma devem estar integrados no que diz 
respeito à força que atuarão no conjunto e, portanto, as estruturas devem ser 
dimensionadas para suportar as seguintes cargas solicitadas: 

 

I. Solicitações advindas de operação, considerando os respectivos graus de interferência 
existentes no perfil viário, tais como lombada, valetas, curvas críticas, aclives acentuados 
e concordâncias entre vias; 

 

II. Uma carga estática equivalente ao peso bruto total veículo, uniformemente distribuída 
sobre o teto, sem que ocorra deformação estrutural permanente; 

 

IV. Para veículos movidos a partir de outras fontes energéticas que não a óleo diesel, a 
estrutura deve estar dimensionada para suportar a carga adicional devida à instalação 
dos dispositivos e sistemas de armazenagem; 

 

2.3- Os elementos de direção e controle do veículo deverão estar colocados e dispostos 
de modo a permitir ao motorista seu manejo com facilidade, segurança e conforto;  

 

2.4- Somente poderão ser utilizados chassis com motor dianteiro;  

 

2.5- Deverá existir isolamento adequando entre o motor e o local destinado aos 
passageiros e motorista, a fim de evitar a esses o incomodo do ruído, calor e 
emanações;  

 

2.6 - Todos os veículos deverão apresentar internamente, em local bem visível, 
determinado pelo órgão competente da Prefeitura Municipal: 

 

I. Tabuleta ou letreiro que indique, em caracteres bem legíveis, o preço da passagem da 
linha em que o veículo estiver trafegando; 
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II.Quadro contendo as licenças da Prefeitura Municipal; 

 

III. Número de ordem do veículo sua lotação e outras inscrições que forem determinadas; 

 

2.7- Externamente os veículos terão: 

 

I. Na parte diante e superior uma tabuleta indicadora da linha com seu número e 
designação, dotada de iluminação à noite, e de dimensões adequadas à sua categoria; 

 

II. Outras inscrições que forem determinadas pelo órgão competente da Prefeitura 
Municipal; 

 

III. Os letreiros indicadores de linha e as inscrições externas deverão ser legíveis a uma 
distância de 30 (trinta) metros; 

 

2.8- Os veículos deverão ser iluminados internamente à noite, com intensidade uniforme, 
observada a legislação em vigor;  

 

2.9- Todos os veículos deverão trazer um extintor de capacidade proporcional à categoria 
do veículo;  

 

2.10- Na parte interna deverão ser reservados espaços de dimensões convenientes para 
colocação de editais e avisos de interesse público, de acordo com as determinações do 
órgão competente da Prefeitura Municipal;  

2.11-Para os veículos a óleo diesel é obrigatória a adoção de chaminé com altura 
superior à do- teto da carroceria para escape dos gases de combustão devendo estrita 
observância a Lei Federal nº 8.723 de 28 de outubro de 1993 que dispõe sobre a 
redução de emissão de poluentes por veículos automotores, a Lei Federal nº 10.723 de 
22 de fevereiro de 2001 (a qual altera alguns artigos da Lei nº 8.723, bem como, 
Resolução nº 7 de 31 de agosto de 1993 do CONAMA- Conselho Nacional do Meio 
Ambiente e Portaria nº 85 de 17 de outubro de 1996 do IBAMA- Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; 

 

mailto:licitacao@lapa.pr.gov.br


 

 

 

Prefeitura Municipal de Lapa – Divisão de Licitações – Telefones: (41) 3547-8029 ou (41) 3547-8030 – Lapa – Pr  
Portal do Cidadão: lapa.atende.net – licitacao@lapa.pr.gov.br  

R.M.B. 
 

32 

 

2.12- Conforme Portaria nº 85 de 17 de outubro de 1996, publicada no Diário Oficial da 
União do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- 
IBAMA, a concessionária deverá obedecer e respeitar os limites de emissão de fumaça 
preta, estabelecidos no seu artigo 4º, sendo que o veículo em movimento não pode 
ultrapassar o limite de mais de cinco segundos consecutivos a emissão desta fumaça, 
bem como, criar e adotar um Programa Interno de Autofiscalização da Correta 
Manutenção da Frota quanto a emissão de fumaça preta conforme diretrizes constantes 
no anexo I desta portaria; 

 

2.13- Os veículos deverão estar obrigatoriamente dentro do que prevê a legislação 
específica e deverão ter a idade média não superior a 12 (doze) anos para quadro 
urbano, e para o quadro rural deverão ter idade média não superior a 15 (quinze) 
anos, contados a partir do ano de fabricação mencionado no certificado de propriedade.  

 

2.14- A comprovação da idade do veículo se fará mediante a apresentação obrigatória do 
certificado de propriedade do veículo emitido pelo órgão competente, acompanhado, em 
caso de dúvida e a critério do poder concedente:  

 

a) plaquetas de identificação originais, afixadas nos equipamentos pelos respectivos 
fabricantes;  

 

2.15- Os veículos deverão ser dotados de equipamentos que garantam ao usuário 
confiabilidade, segurança, conforto, mobilidade, acessibilidade, além da proteção 
ambiental;  

 

2.16- Cumprir, além dos requisitos já mencionados, as determinações das legislações 
vigentes emanadas dos seguintes instrumentos e órgãos normativos: CTB – Código de 
Trânsito Brasileiro, CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONMETRO – 
Conselho Nacional de Metrologia, CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito e 
INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial;  

 

2.17- Em cumprimento ao disposto no artigo 5º § 2º. da Lei Federal nº. 10.048/2000, 
regulamentada pelo Decreto nº. 5.296 de 2 de dezembro de 2004, bem como Lei nº. 
10.098 de 19 de dezembro de 2000, ABNT NBR 14022:2009 – Acessibilidade em 
veículos com características urbanas para o transporte coletivo de passageiros, Portaria 
INMETRO nº 260/2007, bem como, demais legislações aplicáveis, os veículos de 
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transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas 
normas técnicas específicas; 

 

2.18- Conforme artigo 38, § 3º, do Decreto Federal nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004, 
a frota de veículos da concessionária deverá ter cumprido todos os requisitos de 
acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas;  

 

2.19- São itens obrigatórios dos ônibus urbanos:  

I. Catraca sendo que a largura para a passagem deverá garantir a passagem de pessoas 
obesas; 

II. Janelas dotadas com no mínimo uma parte móvel, exceto aquelas dos veículos 
equipados com ar-condicionado que poderão ser fixas, sendo que neste caso será 
obrigatório o uso de ventilação forçada; 

III. Degraus de escala iluminados; 

IV. Revestimento do piso com sistema antiderrapante; 

V. Caixa itinerário de leitura frontal que proporcione visibilidade e leitura, como também, 
ao longo da concessão; 

VI. Solicitador de parada através de tirantes instalados no teto e botoeiras fixadas em 
balaustres verticais ou nas colunas das janelas, a uma altura de 1,20 m a 1,50 m do piso; 

VII. Indicadores luminosos da solicitação de parada próximos às portas de desembarque 
e no painel de instrumentos dos veículos; 

VIII. Bancos de passageiros acolchoados ou plástico moldado com encosto e assentos 
estofados em tecido sintético, dispostos em duas fileiras de bancos duplos, com pegas-
mãos na parte superior do encosto; 

IX. Transmissão mecânica ou automática; 

X. No mínimo 04 janelas de saída de emergência, sendo duas para cada lado; 

XI. No mínimo 04 assentos reservados e identificados para usuários com condições 
especiais; 

XII. Nos veículos deve ser prevista pelo menos uma porta com acesso em nível para o 
embarque e o desembarque com ou sem auxílio de dispositivo para transposição de 
fronteira, de acordo com o item 6.1 da norma ABNT NBR 14022/2011, sendo que para 
acesso em nível o vão livre mínimo para passagem deve ter 950 mm na largura, sendo 
que a altura mínima é de 1900 mm, conforme itens 23.1.1 e 23.2.1 da norma ABNT NBR 
15570/2011. 
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2.20.Sistema de Ventilação:  

 

I. O veículo deverá possuir um sistema de ventilação e exaustão que garanta trocas de 
ar com portas e janelas fechadas. O sistema ainda não deverá permitir a entrada de 
água de chuva. 

 

2.21.Aspecto Visual:  

 

I. O para-brisa deverá ser de vidro laminado, amplo, preferencialmente colado à 
estrutura; 

II. O indicador de destino deverá ser do tipo eletrônico, programável, ou com película 
rotante, preferencialmente refletivo, dotado de iluminação, com altura mínima de 0,20 m; 

III. Na dianteira do ônibus deverá indicar o destino da linha ou os principais pontos do 
trajeto e mensagens variáveis, ocupando, assim, toda a caixa de vista; 

IV. Deverá ser instalado alarme de ré de modo a identificar de maneira clara a manobra 
que o veículo irá executar. 

 

2.22.Quanto à Garagem:  

 

I. A licitante vencedora deverá ter sob sua disponibilidade, a partir da data da assinatura 
do contrato, garagem no Município de Lapa a ser utilizada para guarda, conservação, 
manutenção e inspeção dos veículos que compõem a frota; 

 

II.- A garagem pode ser própria, arrendada comercialmente ou alugada, sendo admitida 
a terceirização para os serviços de oficina, lavagem e lubrificação; 

III. A área ou local a ser utilizado como garagem deverá ser de uso exclusivo para as 
finalidades da concessão, objeto da presente licitação, sendo vedado o estacionamento 
de veículos em vias públicas; 

IV. As instalações hidráulicas das oficinas devem ter reservatórios de contenção dos 
efluentes que contenham derivados de petróleo, tais como: óleo diesel, lubrificante e 
solvente os quais não podem ser lançados diretamente na rede de esgotos conforme 
determinações nas legislações ambientais e correlatas aplicáveis ao caso; 
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V. A instalação da garagem deverá estar a uma distância máxima de 10.000 m, 
percorrida através do sistema viário, desde a garagem até qualquer ponto do centro da 
área urbana do município de Lapa. 

 

3. DA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS: 

3.1- Para substituição de veículos, a concessionária deverá fazer solicitação por escrito 
endereçada ao Departamento de Transportes, indicando o veículo a ser substituído 
(identificação completa) e as características do veículo substituto (identificação 
completa), bem como, as razões da respectiva substituição devendo tais razões virem 
instruídas com o respectivo rol de documentos comprobatórios. 

 

3.2- É de competência privativa do Prefeito Municipal aprovar e/ou deferir ou não, 
conforme oportunidade e conveniência com vistas ao atendimento do interesse público.  

 

3.3- A solicitação será analisada pelo Chefe do Poder Executivo no prazo máximo de 20 
dias úteis contados de seu respectivo protocolo após parecer da CMTC.  

 

4. DA ESPECIFICAÇÃO DO PESSOAL: 

 
4.1. Os funcionários cobradores ou trocadores executarão atividades de recepção e 
condução de público interno e externo em demanda dos setores da Administração, bem 
como, da prestação dos serviços, assegurando e agilizando o fluxo de trabalho destes 
setores, compreendendo, dentre outras correlatas, as seguintes atribuições: 

I. Só falar com o motorista quando absolutamente necessário e com maior brevidade 
possível; 

II. Permanecer no lugar que lhes é destinado evitando ficar nas portas ou na passagem 
para não prejudicar o movimento dos passageiros; 

 

III. Recepcionar de forma adequada, educada e prestativa os usuários, fornecendo 
informações precisas e objetivas; 

IV. Fornecer informações de acordo com orientações a serem repassadas quando da 
assunção dos serviços; 

V. Cumprir rigorosamente os procedimentos estabelecidos nas normas de acesso e nas 
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rotinas específicas dos serviços; 

VI. Manter o ambiente de trabalho propício para que os serviços se realizem com esmero 
e perfeição, atendidas todas as condições e especificações básicas estabelecidas para o 
cargo; 

VII. Zelar pela manutenção de um ambiente de trabalho salutar e livre de conflitos de 
forma a preservar a imagem da concessionária e a qualidade dos serviços; 

VIII. Manter a urbanidade no trato com os usuários. 

 

4.2. Os funcionários motoristas executarão atividades de condução de veículos da 
concessionária para o transporte de usuários do transporte coletivo urbano, 
compreendendo dentre outras correlatas, as seguintes atribuições: 

I. Esperar o sinal de partida dado pelo trocador antes de colocar o veículo em 
movimento, nos pontos de embarque e desembarque de passageiros; 

II. Atender ao sinal dos passageiros, parando os veículos nos pontos estabelecidos para 
embarque e desembarque; 

III. Não abandonar o veículo que estiver dirigindo, salvo por motivo de força maior ou 
caso fortuito; 

IV. Usar marcha e velocidade adequadas à segurança do veículo e dos passageiros; 

V. Não permitir o acesso ao interior do veículo de animais, vendedores ambulantes e 
pessoas embriagadas ou com sintomas de utilização de substâncias entorpecentes; 

VI. Não admitir o ingresso de passageiros quando esgotada a lotação dos veículos; 

VII. Manter o veículo posto sob sua responsabilidade, em perfeito estado e satisfatórias 
condições de funcionamento, comunicando ao setor responsável pelos serviços de 
transportes, qualquer tipo de irregularidade; 

VIII. Comunicar a concessionária a ocorrências de fatos e avarias relacionadas com o 
veículo sob sua responsabilidade; 

IX. Conferir se o veículo está abastecido, levantando mapa de combustíveis e 
lubrificantes; 

X. Permanecer, durante a jornada de trabalho, à disposição e cumprir as ordens dos 
funcionários do setor de operações; 

XI. Manter-se no serviço, não devendo afastar-se de seus afazeres para atender 
chamados e/ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados; 

 

Abster-se de execução de quaisquer outras atividades no horário de trabalho e/ou 
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durante a condução do veículo em serviço para os quais foi incumbido pela área 
responsável; 

XII. Portar habilitação de acordo com a categoria exigida pelo Conselho Nacional de 
Trânsito- CONTRAN para o tipo de veículo a ser utilizado; 

XIII. Ser pontual no atendimento às solicitações de saída para executar as tarefas lhe 
cometidas; 

XIV. Manter a urbanidade no trato com os usuários; 

XV. Possuir curso devidamente aprovado pelo órgão competente de transporte coletivo 
urbano 

XVI. Não ter cometido infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações 
durante os doze últimos meses; 

XVII. Não ter sido condenado pelos crimes de homicídio, estupro, atentado violento ao 
pudor, roubo, furto, estelionato, ou corrupção de menores. 

 

4.3.A jornada diária e mensal de trabalho dos postos de serviço fica a cargo da 
concessionária devendo corresponder aos horários, itinerários, linhas e atividades a 
serem executadas por cada categoria, respeitando e cumprindo as determinações legais 
relativas à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho, 
em relação aos seus empregados.  

 

4.4.Os uniformes deverão preservar os padrões da cor e tecidos escolhidos pela 
concessionária devendo esta fornecer gratuitamente aos funcionários de modo que se 
apresentem trajados adequadamente.  
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ANEXO II 

LOTE 01  
  

LAPA - FEIXO (SEGUNDA/SEXTA) FEIXO - LAPA (SEGUNDA/SEXTA) 

HORÁRIO ITINERÁRIO HORÁRIO ITINERÁRIO 

01:10:  
JBS / Trevo / Mariental (Por Dentro) 
/ Rincão / Feixo (Posto de Saúde). 

 02:00 
Feixo / Mariental (Pela BR) / Trevo / JBS. 

 04:20:  
 Garagem / Bosch / Trevo / 
Mariental (Pela BR) / Feixo (Ponto 
Final). 

 05:00 
Feixo / Mariental (Por Dentro) / Incubatório / Trevo / 
Sicredi / Bill / M. Placas. 

 12:40:  
Rodoviária / Trevo / Mariental (Pela 
BR) / Feixo (Mercado). 

 06:20 
Feixo / Rincão / Mariental (Por Dentro) / Incubatório / 
Trevo / Rodoviária. 

 05:20:  

V. São José / Av. JK / Mercado 
Deda / Joaquim Linhares de 
Lacerda / Av. do Monge / ARJ / V. 
Lacerda / CAIC / Antiga Copel / 
Trevo / Incubatório / Mariental (Pela 
BR) / Feixo. 

 08:00 

 Feixo / Rincão / Mariental (Por Dentro) / Trevo / 
Rodoviária. 
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 07:20: 

Rodoviária / Casa Vermelha / 
Souza Naves  Antiga Copel / Trevo 
/ Incubatório / Mariental (Pela BR) / 
Feixo. 

 11:00 

Feixo / Mariental (Por Dentro) / Trevo / Rodoviária. 

 10:00:  
 Rodoviária / Trevo / Mariental (Por 
Dentro)  Feixo. 

 12:40 
Feixo / Rincão / Mariental (Por Dentro) / Incubatório / 
Trevo / Rodoviária. 

 11:50:  
Rodoviária / Trevo / Mariental (Por 
Dentro)  Feixo 

 13:15 
Feixo / Mariental (Por Dentro) / Incubatório / Trevo / 
Sicredi / Bill / M. Placas. 

 12:40  
Rodoviária / Trevo / Mariental (Pela 
BR) / Feixo (Mercado).  14:00 

Feixo (Caixa D’Água) / Rincão / Mariental (Por Dentro) / 
Incubatório / Trevo / Antiga Copel / Sicredi / Av. Aloísio 
Leoni / Bill / JBS. 

 

 13:20 
Rodoviária / Trevo / Mariental (Por 
Dentro)  Rincão / Feixo (Caixa 
D’Água). 

 16:00 
Feixo / Mariental (Pela BR) / Trevo / Rodoviária. 

14:50 

Megaplacas / Bill / Rodoviária 
(15:10h) / Trevo /  Incubatório / 
Mariental (Por Dentro) / Rincão / 
Feixo (Posto de Saúde). 

 17:50 

Feixo / Mariental (Pela BR) / Trevo / Rodoviária. 
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 16:50 
 Rodoviária / Trevo / Mariental (Por 
Dentro)  Rincão / Feixo (Posto de 
Saúde). 

 19:00 
 Feixo / Mariental (Pela BR) / Trevo / Rodoviária. 

 18:30 
Rodoviária / Trevo / Mariental (Por 
Dentro)  Rincão / Feixo (Posto de 
Saúde). 

 23:20 
Feixo / Mariental (Pela BR) / Trevo / JBS. 

 22:40 
M. Placas / Bill /  Todo Dia / Trevo / 
Mariental (Pela BR) / Feixo 
(Mercado)   

  

LAPA - FEIXO (SÁBADO) FEIXO - LAPA (SÁBADO) 

HORÁRIO ITINERÁRIO HORÁRIO ITINERÁRIO 

 01:10 
JBS / Trevo / Mariental (Por Dentro) 
/ Rincão / Feixo (Posto de Saúde). 

 02:00 
 Feixo / Mariental (Pela BR) / Trevo / JBS. 

 05:20 

V. São José / Av. JK / Mercado 
Deda / Joaquim Linhares de 
Lacerda / Av. do Monge / ARJ / V. 
Lacerda / CAIC / Antiga Copel / 
Trevo / Incubatório / Mariental (Pela 

 06:20 

Feixo / Rincão / Mariental (Pela BR) / Incubatório / Trevo / 
Rodoviária. 
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BR) / Feixo. 

 09:00 
 Rodoviária / Trevo / Mariental (Por 
Dentro)  Feixo. 

 09:40 
Feixo / Mariental (Por Dentro) / Trevo / Rodoviária. 

 

 11:50 
Rodoviária / Trevo / Mariental (Por 
Dentro)  Feixo. 

 12:40 
Feixo / Rincão / Mariental (Por Dentro) / Incubatório / 
Trevo / Rodoviária. 

 14:40 

Megaplacas / Bill / Rodoviária 
(15:00h) / Trevo /  Incubatório / 
Mariental (Por Dentro) / Rincão / 
Feixo (Posto de Saúde). 

 16:00 

Feixo / Mariental (Pela BR) / Trevo / Rodoviária. 

 16:50 
Rodoviária / Trevo / Mariental  
(PorDentro)  Rincão / Feixo (Posto 
de Saúde). 

 17:50 
Feixo / Mariental (Pela BR) / Trevo / Rodoviária 

LAPA - FEIXO (DOMINGO) FEIXO - LAPA (DOMINGO) 

HORÁRIO ITINERÁRIO HORÁRIO ITINERÁRIO 
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  05:20 

Garagem / Av. JK / Aloísio Leoni / 
Av. do Monge / Souza Naves / 
Antiga Copel / Trevo / Incubatório / 
Mariental (Pela BR) /  Feixo. 06:20 

Feixo / Rincão / Mariental (Pela BR) / Incubatório / Trevo / 
Rodoviária. 

LINHA - 01 LINHA - 02 

ITINERÁRIO ITINERÁRIO 

Rodoviária – Antiga Copel – Cohapar – Hospital São 
Sebastião – Jardim Esplanada – Jardim Montreal – São 
Lucas – Caic – V.Lacerda – V.Esperança – Av. do Monge 
–  Câmara Municipal – Av. Manoel Pedro – Rodoviária 

Rodoviária - Kravel - Serafim do Amaral - Módulo - V. São José - J. 
Cidade Nova Previdência Social - Estação - Conjunto Olaria II - Antena - 
Rua Joaquim Linhares de Lacerda - Casa Geo - Rodoviária 

HORÁRIOS: SEGUNDA/SEXTA HORÁRIOS: SEGUNDA/SEXTA 

08:40 - 11:10- 12:55 - 14:30 - 15:15 - 17:10  07:50 - 09:30 - 11:10 - 13:50 - 16:30 - 18:10 

HORÁRIOS: SÁBADO HORÁRIOS: SÁBADO 

08:40 - 17:00  07:50 - 09:30 - 11:10 - 13:30 - 18:10 

OBS.: Aos domingos não há horários para as linha 01 e 02. 
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LINHA - JOANNESDORFF 

ITINERÁRIO - LAPA / JOANNESDORFF ITINERÁRIO - JOANNESDORFF / LAPA 

Rodoviária – Av. Aloisio Leoni – Av. JK- Mercado 
Colonial – Polivalente – Trevo Parque Lineal - Biodiesel 
– Colônia Joannesdorff 

Colônia Joannesdorff – Trevo da Cooperativa – Bill – Av. Aloisio Leoni - 
Rodoviária 

HORÁRIOS HORÁRIOS 

7:20 - 7:50 7:50 - 8:10 

OBS.: 2ª a 6ª para o período da manhã (Sábado e Domingo não haverá trajeto) 

  

ITINERÁRIO - LAPA / JOANNESDORFF ITINERÁRIO - JOANNESDORFF / LAPA 

Rodoviária – Av. Aloisio Leoni – Bill -  Colônia 
Joannesdorff 

Colônia Joannesdorff – Biodiesel – Trevo do Parque Linear – Rodoviária – 
Av. Aloisio Leoni – Garagem. 

HORÁRIOS HORÁRIOS 

17:30 - 17:50 17:50 - 18:20 
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OBS.: 2ª a 6ª para o período da tarde (Sábado e Domingo não haverá trajeto) 

L I N H A    JBS FOODS   Segunda à Sexta – Feira 

HORÁRIO ITINERÁRIO HORÁRIO ITINERÁRIO 

01:10            (Ter a 
Sex)  

 JBS Foods/ Bill/ Previdência Social/ 
Rodoviária/ Vila Lacerda/ Casa Geo/ 
Antena/Bill/ Rodoviária (02:30) OBS: 
Horário com oscilação. 

07:10  

Rodoviária/ Antiga Copel/ Cohapar/ Souza Naves/ Av. do 
Monge/ Casa Geo/ Rodoviária/ Trevo/ Vila São José/ Bom 
Jesus/ JBS Foods (07:55) 

 

01:10               (Ter 
a Sex)  

JBS Foods/ Vila São José/ Trevo/ 
Antiga Copel/ Cohapar/ Jd. 
Esplanada/ Jd Montreal/ Gasparin/ 
Caic/ Banca do Sergio/ Rodoviária 
(03:00) OBS: Horário com 
oscilação. 

07:55 

 Parque Industrial/ Bill/ Previdência Social/ Rodoviária/ 
Casa Geo/ Rodoviária (08:10) 

01:10            (Ter a 
Sex)  

JBS Foods/ Vila São José/ Trevo/ 
Antiga Copel/ Cohapar/ Jd. 
Esplanada/ Jd Montreal/ Gasparin/ 
Caic/ Banca do Sergio/ Rodoviária 
(03:00) OBS: Horário com 
oscilação. 

11:55  

JBS Foods/ Cooperativa Bom Jesus/ Vila São José/ 
Trevo/ Rodoviária/ Av. Monge/ Ard/ Vila Lacerda/ Souza 
Naves/ Cohapar/ Antiga Copel/ Rodoviária/ Previdência 
Social/ Av. Juscelino Kubitschek/ Vila São José/ JBS 
Foods/ Rodoviária (12:55) 
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01:10            (Ter a 
Sex) 

 JBS Foods/ Passa Dois/ JBS 
Foods (01:45) 12:50  

Rodoviária / Previdência Social/ Casa Vermelha/ Vila 
Lacerda/ Vila Esperança/ Av. do Monge/ Casa Geo/ 
Antena/ Bill/ JBS Foods(13:25) 

01:50            (Ter a 
Sex) 

 JBS Foods/ V. São Jose/ Antiga 
Copel/ Cohapar/ Jd. Esplanada/ Jd. 
Montreal/ São Lucas/ JBS Foods 
(02:30) 

12:50  

Rodoviária/ Casa Vermelha / Dinâmico / Gasparin / 
Montreal /  Mercado Prox. ao CAIC / Antiga Copel / Conj. 
Monsenhor Henrique / Igreja Sta Terezinha / previdência 
Social /  Bill/  JBS Foods (13:20) 

02:50             
(Somente na 
Segunda) 

Garagem/ Ritter/ Previdência Social/ 
Casa Vermelha/ V. Esperança/ Av. 
do Monge/ Cristo Rei/ Av. do Monge/ 
Antena/ Bill/ JBS Foods (03:25) 

12:55  

JBS Foods/ Bill/ Previdência Social/ Rodoviária/ Av. do 
Monge/ S. Naves/ Antiga Copel/ Vila São José/ Bom Jesus/ 
JBS Foods (13:40) 

 

02:50               
(Somente na 
Segunda)  

Garagem/ Fórum Eleitoral/ Modulo 
Esportivo/ Av. Caetano Munhoz da 
Rocha/ São Lucas/ Lacerda/ Souza 
Naves/ Antiga Copel/ Cj. 
Monsenhor/ Previdência Social/ 
Bill/ JBS Foods (03:30) 

14:05 

JBS Foods/ Vila São José/ Kravel/ Cohapar/ Rua Carlos 
Gomes/ Souza Naves/ Antiga Copel/ Vila São José/ JBS 
Foods (14:50) 
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02:50             
(Somente na 
Segunda)  

Garagem/ Gasparim/ Cohapar/ 
Antiga Copel/ V. São José/ Fabrica/ 
JBS Foods (03:25) 

14:05  
JBS Foods/ Bill/ Previdência Social/ Casa Vermelha/ Vila 
Lacerda/ Vila Esperança/ Ard/ Av. do Monge/ Casa Geo/ 
Antena/ Bill/ JBS Foods(14:50) 

03:00               (Ter 
a Sex)  

 Souza Naves/ ARD/ Cristo Rei/ Av. 
Monge/ Casa Geo/ Antena/ Bill/ 
JBS Foods (03:20) 

14:05 

JBS Foods/ Bill/ Previdência Social/ Rodoviária/ Casa 
Geo/ Antena/ Bill/ JBS Foods (14:30) 

03:00            (Ter a 
Sex)  

Rodoviária/ Antiga Copel/ Rua 
Carlos Gomes/ Bairro são Lucas/ 
Vila Lacerda/ S. Naves/ Antiga 
Copel/ Conj. Monsenhor 
Henrique/Previdência Social/ Bill/ 
JBS Foods (03:30) OBS: Horário 
com oscilação. 

14:10  

JBS Foods/ Passa dois/ JBS Foods (14:30) 

03:10            (Ter a 
Sex)  

Rodoviária/ Jd. Montreal/ Cohapar/ 
Antiga Copel/ Trevo/ Vila São José/ 
Fábrica/ JBS Foods (03:30) OBS: 
Horário com oscilação. 

15:20 

JBS Foods/ Passa Dois/ JBS Foods (15:40) 
 

03:10             (Ter a 
Sex) 

JBS Foods/ Bill/ Previdência Social/ 
Casa Geo/ Av. do Monge/ Lacerda/ 

15:20  
JBS Foods/ V. São José/ Trevo/ Kravel/ Jardim Montreal/ 
Caic/ V. Lacerda/ Rua Duque de Caxias/ Rodoviária/ JBS 
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Souza Naves/ Cohapar/ Montreal/ 
Caic (03:50) 

Foods (15:45) 

04:10  
JBS Foods/ Passa Dois/ JBS 
Foods (04:30) 15:20  

 JBS Foods/ V. São José/ Trevo/ Kravel/ Rua Carlos 
Ganzert/ Cohapar/ Antiga Copel / Trevo / JBS Foods 
(15:40) 

04:10  

JBS Foods/ Bill/ Marafigo/ Bill/ 
Previdência Social/ Cj. Monsenhor 
Henrique/ Antiga Copel/ Vila São 
José/ Trevo/ JBS Foods (04:50) 

15:20 

JBS Foods/ Bill/ Previdência Social/ Rodoviária/ Casa 
Geo/ Antena/ Marafigo/ Bill/ Garagem(15:45) 

04:10  

JBS Foods/ Vila Lacerda/ Vila 
Esperança/ Cristo Rei/ Av. do 
Monge/ Antena/ Bill/ JBS Foods 
(04:50) 

15:20  

JBS Foods/ Jd Cidade Nova/ Conj.Monsenhor Henrique/ 
Souza Naves/ Vila Lacerda/ Av.do Monge/ Rodoviária 
(15:45) 

04:10  

 JBS Foods/ Vila São José/ Antiga 
Copel/ Cohapar/ Jd. Esplanada/ 
Souza Naves/ Rua Duque de 
Caxias/ Sicredi/ Previdência Social/ 
Bill/ JBS Foods (04:50) 

16:00 

JBS Foods/ Bill/ Previdência Social/ Rodoviária/ Av. do 
Monge/ ARD/ Lacerda/ Souza Naves/ Cohapar/ Antiga 
Copel/ V. São José/ JBS Foods (16:45) 
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04:15  
 Caic/ Rasmussen/ Jd Montreal/ 
Antiga Copel/ V. São José/ JBS 
Foods (04:50) 

17:00  
JBS / Bill / Previdência Social / Rodoviária / Av. do Monge / 
ARD / Lacerda / Souza Naves / Cohapar / Antiga Copel / V. 
São José / JBS Foods (17:45) 

 

04:45 

JBS Foods/ Vila São José/ Antiga 
Copel/ Cohapar/ Gasparin/ Rua 
Carlos Gomes/ Souza 
Naves/Duque de Caxias/ 
Rodoviária/ Previdência Social/ Bill/ 
Fabrica/ JBS Foods (05:20) 

17:30  

JBS Foods/ Fábrica/ Fael/ Bill/ Previdência Social/ 
Rodoviária/ Av. do Monge/ Souza Naves/    Cohapar/ 
Rodoviária (18:00) 

04:50  

 JBS Foods/ Bill/ Previdência 
Social/ Rodoviária/ Casa Vermelha/ 
Vila Lacerda/ Vila Esperança/ Av. 
do Monge/ Casa Geo/ Antena/ Bill/ 
JBS Foods (05:20) 

18:00 

 JBS / Parque Industrial / Cooperativa / Bill / Previdência 
Social / Rodoviária / Casa Geo / Av. Monge / V. Esperança 
/ Vila Lacerda / Souza Naves / Cohapar / Antiga Copel / 
Fael / JBS (19:00) 

05:20 

JBS Foods/ Bill/ Previdência Social/ 
Rodoviária/ Av. do Monge/ ARS/ 
Vila Lacerda/ Souza Naves/ 
Cohapar/ Antiga Copel/ Vila São 
José/ JBS Foods (06:00) 

18:00  

 JBS / Cooperativa / Trevo / Kravel / Cohapar / Antiga 
Copel / Modulo Esportivo / Garagem (18:30h) 
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05:30  

JBS Foods/ Mega Placas/ V. São 
José/ Av. Juscelino Kubitscheck/ 
Previdência Social/ Rodoviária/ Av. 
do Monge/ ARD/ V. Lacerda/ São 
Lucas/ Rasmussen/ Antiga Copel/ 
Trevo/ Incubatório/ Mariental (pela 
BR) Feixo (06:35) 

20:40 

 JBS Foods/ Bill/ Previdência Social/ Rodoviária/ Av. do 
Monge/ Ard/ Vila Esperança/ Vila Lacerda/ Souza Naves/ 
Antiga Copel/ Trevo/ Vila São José/ JBS Foods (21:20) 

06:05  

 JBS Foods/ Vila São José/ Trevo/ 
Antiga Copel/ Souza Naves/ 
Cohapar/ Souza Naves/ ARS/ Av. do 
Monge/ Rodoviária/ Previdência 
Social/ Bill/ JBS Foods (06:45) 

22:00  

JBS Foods/ Fael/ Bill/ Previdência Social/ Rodoviária / Av. 
do Monge / ARJ / Vila Esperança/ Vila Lacerda / Souza 
Naves/ Antiga Copel/ Trevo/ Vila São José / JBS 
Foods(22:50) 

 

06:50  

JBS Foods/ Olaria II / Mercado 
Deda / Bill/ Previdência Social/ 
Rodoviária/ Av. do Monge/ Ard/ 
Souza Naves/ Antiga Copel/ Trevo/ 
Vila São José/ Fábrica/ Fael/ JBS 
Foods/Queen/ Parque Industrial 
(07:50) 

23:50 

 JBS Foods/ Vila são José/ Antiga Copel/ Cohapar/ 
Gasparin/ Caic/ JBS Foods (01:00) OBS: Horário com 
oscilação. 

JBS FOODS Sábado 
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HORÁRIO ITINERÁRIO HORÁRIO ITINERÁRIO 

01:10  

JBS Foods/ Bill/ Previdência Social/ 
Rodoviária/ Vila Lacerda/ Casa 
Geo/ Antena/ Bill/ 
Rodoviária(02:30) OBS: Horário 
com oscilação. 

05:30  

 JBS Foods/ Mega Placas/ V. São José/ Av. Juscelino 
Kubitscheck/ Previdência Social/ Rodoviária/ Av. do 
Monge/ ARS/ V. Lacerda/ São Lucas/ Rasmussen/ Antiga 
Copel/ Trevo/ Incubatório/ Mariental (pela BR) Feixo 
(06:35) 

01:10  

 JBS Foods/ Vila São José/ Trevo/ 
Antiga Copel/ Cohapar/ Jd. 
Esplanada/ Jd Montreal/ Gasparin/ 
Caic/ Banca do Sergio/ Rodoviária 
(03:00) OBS: Horário com 
oscilação. 

06:10  

 JBS Foods/ Bill/ previdência Social/ Rodoviária/ Casa 
Vermelha/ Vila Lacerda/ Vila Esperança/ Av. do Monge/ 
Casa Geo/ Rodoviária (06:40) 

01:10 

JBS Foods/ Passa Dois/ JBS Foods 
(01:50) 

07:00  

JBS Foods/ Bill/ Previdência Social/ Rodoviária/ Av. do 
Monge/ ARS/ Souza Naves/ Antiga Copel/ Trevo/ Vila São 
José/ Fábrica/ Fael/ JBS Foods/Queen/ Parque Industrial 
(07:50) 
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02:05 

JBS Foods/ Posto De Molas/ 
Fórum Eleitoral/ Av. Juscelino 
Kubitscheck / Rodoviária/ Av. Do 
Monge/ ARS/ Lacerda/ Banca Do 
Sergio/ Gasparim/ Cohapar/ 
Esplanada/ Souza Naves/ Antiga 
Copel/ Vila São José/ JBS Foods 
(02:45) 

07:55 

Parque Industrial/ JBS Foods/ Bill/ Previdência Social/ 
Rodoviária/ Casa Geo/ Rodoviária/ Previdência Social/ 
Garagem (08:15) 

03:10  

JBS Foods/ Bill/ Previdência Social/ 
Casa Geo/ Av. do Monge/ Lacerda/ 
Souza Naves/ Cohapar/ Montreal/ 
Caic(03:50) 

14:05  

JBS Foods/Bill/Previdência Social/Rodoviária/Casa 
Geo/Av. Do Monge/ARS/V. Esperança/V. Lacerda/S. 
Naves/Cohapar/Antiga Copel/Trevo/V. São Jose/JBS 
Foods (14:45) 

04:50 

JBS Foods/ Bill/ Previdência Social/ 
Rodoviária/ Av. do Monge / ARD / 
Vila Lacerda/ Vila Esperança/ 
Souza Neves / Cohapar / Antiga 
Copel / V, São José / JBS Foods  
(05:20) 

07:55 

Parque Industrial/ JBS Foods/ Bill/ Previdência Social/ 
Rodoviária/ Casa Geo/ Rodoviária/ Previdência Social/ 
Garagem (08:15) 
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05:20 

JBS Foods/ Bill/ Previdência Social/ 
Rodoviária/ Av. do Monge/ ARS/ 
Vila Lacerda/ Souza Naves/ 
Cohapar/ Antiga Copel/ Vila São 
José/ JBS Foods (06:00) 

14:05  

JBS Foods/Bill/Previdência Social/Rodoviária/Casa 
Geo/Av. Do Monge/ARS/V. Esperança/V. Lacerda/S. 
Naves/Cohapar/Antiga Copel/Trevo/V. São Jose/JBS 
Foods (14:45) 

JBS FOODS Domingo 

HORÁRIO ITINERÁRIO 

20:55 
Garagem / Bosch / Bill / Prev. Social / Rodoviária / Av. do Monge / ARJ / V. Lacerda / Souza Naves / Cohapar / 
Antiga Copel / V. São José / JBS. 

OBSERVAÇÕES: 

LINHA - 01 

Passando pelos seguintes Bairros:  Ronda; do Engenho; Baixo da Lapa; Cascata. 

Passando pelas seguintes Vilas: do Rosário; Jardim Montreal, Cohapar; Jardim Esplanada; Lacerda; Esperança; Santo Antônio; 
Santa Zélia; Centro; retornando ao Terminal Rodoviário. 

LINHA - 02 
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Passando pelos seguintes Bairros: Tamanqueiro; Alto da Cruz; Olaria; Esplanada; Dom Pedro II; Boqueirão. 

Passando pelas seguintes Vilas: Conjunto Novo Horizonte; Jardim Barcelona; Conjunto Residencial Dib Manne; Conjunto 
Habitacional Olaria; Estação Nova; Conjunto Pousada do Sol; do Príncipe; Jardim Cidade Nova; São José; Serafim do Amaral; 
retornando ao Terminal Rodoviário. 

As linhas 01 e 02 em seus trajetos totalizam 109 pontos de ônibus com horários diversos conforme aqui descritos. 
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LOTE 02 LOTE 03 

Segunda - Feira  Segunda - Feira  

Saída     (07:00) - Canoeiro / Água Azul / Água Amarela / 
Lapa 

Saída   (07:00) - São Bento / Barra dos Mellos / Butiá da Lapa 
/ Butiá dos Colaços / Água Vermelha / Mato Preto Machado /  
Mato Preto Povinho / Mato Preto / Lapa 

Retorno (15:15) - Rodoviária / Água Amarela / Água Azul 
/ Canoeiro 

Retorno (16:15) - Rodoviária / Mato Preto / Mato Preto 
Povinho / Mato Preto Machado / Água Vermelha / Butiá dos 
Colaços / Butiá da Lapa / Barra dos Mellos / São Bento 

DISTÂNCIA: 60 km DISTÂNCIA: 70 km 

Terça - Feira Terça - Feira 

Saída    (07:00) - Canoeiro / Mato Queimado / Palmital / 
Carqueja / Bonito / Lapa 

Saída    (07:15) - São Bento / Barra dos Mellos  / Rio da 
Várzea /  Mato Preto / Lapa 

Retorno (15:15) - Rodoviária / Bonito / Carqueja / Palmital 
/ Mato Queimado / Canoeiro 

Retorno (16:15) - Rodoviária / Mato Preto / Rio de Areia / 
Barra dos Mellos / São Bento 

DISTÂNCIA: 70 km DISTÂNCIA: 60 km 
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Quarta - Feira Quarta - Feira 

Saída     (07:00) -  Canoeiro / Água Azul / Água Amarela / 
Lapa 

Saída    (07:15) - São Bento / Pinheiros / Rio do França / 
Lavrinha / Capão Alto / Marafigo 

Retorno (15:15) -  Rodoviária / Água Amarela / Água Azul 
/ Canoeiro 

Retorno (16:30) - Rodoviária / Marafigo / Capão Alto / Lavrinha 
/ Rio do França / Pinheiros / São Bento 

DISTÂNCIA: 60 km DISTÂNCIA: 35 km 

Quinta - Feira Quinta - Feira 

Saída    (07:00) - Canoeiro / Mato Queimado / Palmital / 
Carqueja / Bonito / Lapa 

Saída     (07:15) - São Bento / Rio da Várzea / Rio da Várzea 
(Grilo) / Marafigo 

Retorno (15:15) - Rodoviária / Bonito / Carqueja / Palmital 
/ Mato Queimado / Canoeiro 

Retorno (16:15) - Rodoviária / Marafigo / Rio da Várzea (Grilo) 
/ Rio da Várzea  / São Bento 

DISTÂNCIA: 70 km DISTÂNCIA: 25 km 

Sexta - Feira Sexta - Feira 

Saída     (07:00) - Canoeiro / Água Azul /  Água Amarela / 
Lapa 

Saída     (07:15) - São Bento / Pedrinhas / Rio da Várzea / Rio 
da Varzea(Grilo) 
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Retorno (15:15) - Rodoviária / Água Amarela / Água Azul 
/ Canoeiro 

Retorno (16:15) - Rodoviária / Rio da Várzea (Grilo) / Rio da 
Várzea / Pedrinhas  / São Bento 

DISTÂNCIA: 60 km DISTÂNCIA: 15 km 

LOTE 04 

Segunda - Feira  

Saída    (07:00) - Floresta São João / Lapa 

Retorno (16:15) - Rodoviária / Floresta São João 

DISTÂNCIA: 70 km 

Terça - Feira 

Saída     (07:00) - Fazenda dos Forjos  / Lapa 

Retorno (16:15) - Rodoviária / Fazenda dos Forjos 

DISTÂNCIA: 60 km 
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Quarta - Feira 

Saída     (07:00) - Lagoa Dourada / Lapa 

Retorno (16:15) - Rodoviária / Lagoa Dourada 

DISTÂNCIA: 50 km 

Quinta - Feira 

Saída     (07:00) - Espigão Branco / Lapa 

Retorno (16:15) - Rodoviária / Espigão Branco 

DISTÂNCIA: 45 km 

Sexta - Feira 

Saída     (07:00) - Paiquerê  / Lapa 

Retorno (16:15) - Rodoviária / Paiquerê 

DISTÂNCIA: 50 km 
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Comunidade de Santo Amaro 

Saída     (07:00) - Joannesdorff / Capão Bonito / Núcleo Leiteiro /  Santo Amaro 

Retorno (16:00)  - Santo Amaro / Núcleo Leiteiro / Capão Bonito / Joannesdorff 

DISTÂNCIA: 23 km 

 

 

 

 

 

 

Tabela de preços máximo das tarifas/passagens 
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TABELA DE VALORES PASSAGENS - LOTE 01                 VALOR 

URBANO R$ 3,80 
 

RURAL R$ 4,10 
 

OBS.: VALORES CONFORME REGISTRADO EM ATA NA CMTC 

 

 
  

TABELA DE VALORES PASSAGENS - LOTE 02 
 

LOCALIDADE VALOR  
 

Canoeiro R$ 19,50 
 

Mato Queimado R$ 19,50 
 

Palmital de Baixo R$ 19,50 
 

2º Passa Dois R$ 19,50 
 

Palmital de Cima R$ 18,50 
 

Carqueja R$ 17,50 
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Bonito R$ 15,00 
 

Asfalto R$ 14,00 
 

Água Azul de Baixo R$ 19,50 
 

Água Azul de Cima R$ 18,50 
 

Asfalto R$ 14,00 
 

Água Amarela R$ 16,00 
 

Água Amarela - Raia R$ 15,00 
 

Amaro R$ 14,00 
 

 
  

 

 

 

TABELA DE VALORES PASSAGENS - LOTE 03 
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                         LINHA BUTIÁ                                                                          VALOR 
 

Barra dos Melos R$ 16,00 
 

Butiá da Lapa R$ 15,00 
 

Butiá dos Colaços R$ 14,50 
 

Água Vermelha R$ 14,00 
 

MP Machados R$ 14,00 
 

MP Povinho R$ 14,00 
 

Mato Preto R$ 12,00 
 

LINHA RIO DA AREIA 
 

Pinheiros R$ 15,00 
 

Barra dos Melos R$ 14,00 
 

Rio da Areia R$ 13,00 
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Mato Preto R$ 12,00 
 

LINHA SÃO BENTO 
 

Pinheiros R$ 13,00 
 

São Bento R$ 12,00 
 

Rio do França R$ 10,00 
 

Lavrinha R$ 6,00 
 

Capão Alto R$ 6,00 
 

Marafigo R$ 4,00 
 

LINHA RIO DA VÁRZEA 
 

São Bento R$ 12,00 
 

Rio da Várzea R$ 10,00 
 

Rio da Várzea (Grilo) R$ 10,00 
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LINHA PEDRINHAS 
 

São Bento R$ 12,00 
 

Pedrinhas R$ 12,00 
 

Rio da Várzea R$ 10,00 
 

Ria da Várzea (Grilo) R$ 10,00 
 

 
  

TABELA DE VALORES PASSAGENS - LOTE 04              VALOR 
 

LOCALIDADES VALORES 
 

Colônia R$ 3,50 
 

Granja Sete R$ 4,50 
 

Capão Bonito R$ 7,00 
 

Pacheco R$ 7,50 
 

Invernadinha R$ 8,00 
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Vista Alegre R$ 9,00 
 

Faxinal dos Correias R$ 10,00 
 

Campina R$ 11,00 
 

Pedra Lisa R$ 11,50 
 

Pinheiral R$ 12,50 
 

Fazenda dos Forjos R$ 16,00 
 

Floresta R$ 16,00 
 

Paiquerê R$ 16,00 
 

Lagoa Dourada R$ 16,00 
 

Espigão Branco R$ 16,00 
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ANEXO III 

PLANILHA DE CUSTOS 

PLANILHA DE CUSTOS 

VIGÊNCIA:   

FROTA TOTAL:   PASSAGEIROS:   
PERCENTUAL SOBRE O 

CUSTO TOTAL FROTA 

OPERANTE:   km/MÊS:   

            

Combustível           

            

Óleo Motor           

Óleo de Caixa           

Óleo de Diferencial           

Fluído de Freio           
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Graxa           

Total Lubrificantes           

            

Pneus           

Câmara           

Protetores           

Recapagem           

Total Rodagem           

Peças e Acessórios           

Motoristas 

Quantidade         

Cobrança         

A.T.S.         

Tráfego Quantidade         
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Salário Médio         

A.T.S.         

Manutenção 

Quantidade         

Salário Médio         

A.T.S.         

Higienização 

Quantidade         

Salário Médio         

A.T.S.         

Total de Pessoal           

            

Uniforme           

Sindicato           

Assistência Médica           
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Cesta Básica           

Seguro           

Abono (mês)           

Encargos           

Pessoal + Encargos           

Custos Operacionais           

Custo Administrativo           

Depreciação Veículos Frota c/Vida Útil         

D = ((Vi-Vr)F)/Vu Residual         

Vi = Veíc. s/rodagem           

Vr = Valor residual           

F = Frota    Vu = Vida Útil           

Remuneração Veículos Saldo Vida Útil         
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R = (Vi * i * S * F) Remuneração         

R = Remuneração           

Vi = Veíc. s/rodagem           

i = taxa remuneração           

S = Saldo vida útil           

F = Frota om vida útil           

TOTAL DE CAPITAL           

Custos Fixos           

Custos Variáveis           

           

ISS           

CPRB           

PIS           
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COFINS           

CUSTO TOTAL           

CUSTO POR 

QUILOMETRO             

TARIFA MÉDIA           

INSUMOS   QTDE PREÇO    

COMBUSTÍVEL          

ÓLEO D MOTOR           

ÓLEO DE CAIXA           

ÓLEO DE DIFERENCIAL           

FLUÍDO DE FREIOS           

GRAXA           

PNEU         
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CÂMARA         

PROTETOR         

RECAPAGEM         

PREÇO MÉDIO CHASSIS         

PREÇO MÉDIO 

CARROCERIA        

 

PREÇO MÉDIO ÔNIBUS         

SALÁRIO MOTORISTA      

PREÇOS 

MÉDIOS   

CHASSIS MB. 1721 URB.       CHASSIS    

PREÇO MÉDIO CHASSIS TOTAL        

CARROCERIAS 3 PORTAS       CARROCERIA    

PREÇO MÉDIO 

CARROCERIA TOTAL       
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OBSERVAÇÕES:    

        CÁLCULO DA TARIFA:  Subsídio cruzado: 

Feixo:   

Km percorrida:    Tarifa Calculada:   

Custo por quilômetro:    Média passagerios:   

Custo médio:    Faturamento médio calculado:   

Média Passageiros]Tarifa 

real:   

 

subsídio:   

 CIDADE:  

Km percorrida:    Tarifa Calculada:   

Custo por quilômetro:    Média passagerios:   

Custo médio:    Faturamento médio calculado:   

Média Passageiros]Tarifa 
   subsídio:   
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real: 

       Em R$ 

     SOMA FATURAMENTO MÉDIO:   

     CUSTO TOTAL PLANILHA:   

     DIFERENÇA TOTAL:   
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

A  empresa......................................,  inscrita  no  CNPJ (M.F.)sob    o    nº.    
..................,    sediada    à    Rua/Avenida......................................nº.............., 

Setor/Bairro......................,   na   cidade   de   ......................,   Estado   de   
........................, 

DECLARA, sob as penas cabíveis que possui todos os requisitos exigidos no 
Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. .../2018 objeto do Processo nº209/2018 
para a habilitação quanto às condições de qualificação jurídica, econômico-
financeira,  regularidade fiscal e trabalhista, DECLARANDO ainda, estar ciente 
que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do 
Edital, ensejará aplicação de penalidade a Declarante. 

Lapa, PR, .....de.....................de 2018 

 

 

Nome da empresa, assinatura e carimbo (Representante legal)
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ANEXO V 

À PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA / COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

A Empresa (razão social), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº (00.000.000/0001-00), inscrição estadual (000000-00), com sede na 

(Rua A, nº 01, cj. 01), CEP (00.000-000), na cidade de (xxxxxxxx), neste ato 

representada por seu (cargo), (nome completo), brasileiro, (estado civil), 

(profissão), portador da cédula de identidade RG nº (1.111.111/Pr.), inscrito no 

CPF sob o nº (111.111.111-11), residente na (Rua B, nº 01, ap. 01), CEP 

(00.000-00), na cidade de (xxxxxxxx), nos termos do(a) (Alteração do 

Contrato Social), DECLARA: 

A) DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência Pública n.º .../2018, 

instaurado pela Prefeitura Municipal da Lapa, que não foi declarada inidônea 

para licitar ou contratar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas. 

B) DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DE MENOR DE 

IDADE 

DECLARA, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal, não tendo em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos 

executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos.  

C) DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS CÓPIAS DE DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 

DECLARA, que os documentos apresentados, correspondem fielmente aos 

originais, responsabilizando-se, civil e criminalmente, pela declaração 

fornecida. 

Por fim, DECLARA que presta as presentes declarações na forma e sob as 

penas da Lei. 

Local, ...... de .......... de 2018 

 

________________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável Legal 



 

 

ANEXO VI 

 

ATESTADO DE VISITA 

(MODELO) 

 

 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa 
__________________________ 

inscrita  sob  o  CNPJ  n°________________representada      neste  ato  
por  seu 

 ____________,   portador(a)  da   Cédula   de   Identidade n°______ 
compareceu  neste  município  na  sede  da  Superintendência  
Municipal  de Trânsito conforme foi descrito no edital Concorrência n°       
/       , para visita e inspeção   nos locais juntamente com a Divisão de 
Transporte da Prefeitura. 

 

Lapa, PR,      de                    2018 

 

 

 

Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte 

Departamento de Transportes 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VII 

CONTRATO DE CONCESSÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

REGULAR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL DE 

PASSAGEIROS Nº       /2018 

Pelo presente instrumento particular de contrato, o MUNICÍPIO DA LAPA, 
Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no 
CNPJ sob nº 76.020.452/0001-05, com sede administrativa na cidade da 
Lapa, Estado do Paraná, na Praça Mirazinha Braga, nº 87, neste ato 
representado por seu Secretário Municipal de Obras, Urbanismo, 
Planejamento e Transporte, (delegado pelo Decreto Municipal nº 22460, de 
26.01.2017), Sr. FABIO JOSÉ FIATES FURIATI, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador do CIRG nº 969.375-0, inscrito no CPF/MF sob nº 
287.078.779-00, residente e domiciliado à Rua Senador Souza Naves, 1324, 
Centro, Lapa-PR, CeP 83.750-000, doravante denominado PODER 
CONCEDENTE e a empresa    , com sede em     ,   inscrita no   CNPJ   sob   
o   n.º       , doravante denominada CONCESSIONÁRIA, representada por 
seu    ,          , portador da Carteira de Identidade RG nº          e CPF/MF sob 
nº     , residente e domiciliado à Rua            , Cep:    , neste ato denominada 
CONCESSIONÁRIA, celebram o presente contrato, em decorrência ao ato 
autorizativo constante do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N.º    /2018, conforme Lei 8.666/93 com suas alterações, 
legislações complementares e mediante as cláusulas seguintes: 

Pelo presente contrato de concessão as partes têm entre si como justo e 
contratado o que segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DA CONCESSÃO 

Constitui-se objeto deste contrato a concessão dos serviços públicos de 
transporte coletivo municipal urbano e rural de passageiros, mediante frota de 
ônibus e micro ônibus, envolvendo a mobilização, operação, conservação, 
limpeza, manutenção e reposição da frota, no âmbito do Município de Lapa - 
PR, em caráter de exclusividade sobre as linhas existentes, conforme 
especificações nos anexos deste contrato e demais que forem criadas na 
vigência do respectivo contrato de concessão, atendendo as necessidades de 
transporte da comunidade, em conformidade com o crescimento e a dinâmica 
do Município, LOTE(S) …………(DESCRIÇÃO): 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A operação dos serviços de transporte coletivo 
municipal de passageiros será sob o planejamento, direção e coordenação, 
controle e fiscalização pelo Poder Executivo do Município de Lapa-PR, 
doravante denominado simplesmente PODER CONCEDENTE, através da 
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Planejamento e 



 

 

Transporte/Departamento de Transporte/Comissão Municipal de Transporte 
Coletivo-CMTC. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A operação do serviço de transporte de 
passageiros deverá ser efetuado por veículos coletivos, no âmbito do 
município de Lapa, assim entendidos, através de ônibus e micro ônibus, à 
disposição permanente dos usuários por se tratar de serviço essencial, não 
podendo ser interrompido. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A cobrança do usuário do serviço, excetuados os 
usuários com direito a isenção tarifária e descontos, será feita através da tarifa 
pertinente ao serviço no momento da realização da viagem. 

PARÁGRAFO QUARTO: As linhas que forem criadas pelo Órgão Gestor em 
função do crescimento natural da população ou da dinâmica do uso do solo 
do Município da Lapa, bem como de divisão, prolongamento ou fusão de 
linhas, fazem parte do objeto das concessões ora presentes no Anexo desse 
Termo, de modo que tais serviços serão de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA do respectivo lote. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO MODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

      A CONCESSIONÁRIA deverá manter padrões técnicos mínimos a serem 

observados nos veículos que serão utilizados na execução dos serviços 

(especificação da frota) e dos funcionários (especificação do pessoal) na forma 

do ANEXO I deste contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A descrição das linhas, roteiros e seus itinerários 
se dará na forma do ANEXO II deste contrato. Qualquer modificação, inclusão 
ou alteração de trajeto e horários somente vigorará após aditamento 
contratual. 

PARÁRAFO SEGUNDO: Por interesse público, observado o dever da 
CONCESSIONÁRIA em garantir a prestação do serviço adequado poderão 
ser efetuadas alterações na execução da concessão no decorrer do prazo 
contratual, mediante determinações do PODER CONCEDENTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica facultado às partes, por consenso, 
estabelecer variações nas linhas e trajetos, horários, objeto deste contrato, 
que visem atender com maior adequação às necessidades dos usuários. 

PARÁGRAFO QUARTO: A operação do serviço concedido será fiscalizado 
permanentemente pelo PODER CONCEDENTE. 

 

 



 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONCESSÃO 

A operação do serviço de transporte coletivo sob o regime de outorga de 
concessão terá início no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data 
de recebimento da Ordem de Serviço e assinatura do contrato, por um prazo 
de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado por igual período, por uma única 
vez, a critério da Administração Pública, nos termos do Decreto Municipal n. 
4172/1996, observando o interesse público e o bom desempenho da 
Concessionária desde que obedecidas às obrigações legais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A permissão, no regime de concessão fica 
condiciona a um período de carência de 180 (cento e oitenta) dias, 
computados no prazo total, durante a qual será observada a capacidade 
administrativa e técnico-operacional da operadora. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Comprovada a incapacidade administrativa e 
técnico-operacional da operadora em processo regular, a permissão será 
cassada e o contrato rescindido, sem direito a indenização de qualquer 
espécie. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO 

A manifestação da intenção de continuidade deverá ser feita por escrito ao 
PODER CONCEDENTE, através da Secretaria Municipal de Obras, 
Urbanismo, Planejamento e Transporte, especificamente para o Departamento 
de Transporte com cópia à Comissão Municipal de Transporte Coletivo - 
CMTC, por protocolo, com antecedência de 180 (cento e oitenta) dias da data 
de término do prazo inicial. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O PODER CONCEDENTE emitirá resposta a 
manifestação da concessionária da intenção de continuidade, em até 90 
(noventa) dias antes do advento do termo final do prazo de concessão, 
sempre devidamente fundamentado, tanto em caso positivo como negativo no 
que tange a respectiva prorrogação contratual. 

CLÁUSULA QUINTA: DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS  

O valor da tarifa para cada linha, objeto  do  presente  contrato  de  

concessão, está descrito junto à relação de linhas, Anexo II, 

compreendendo o Lote 01 – linhas urbanas e Lotes ……….. – linhas rurais. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTE DE PREÇOS E REVISÃO DE 

TARIFAS 

Fica assegurado o reajuste de preços e revisão de tarifas da Concessionária, 
quando houver necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-



 

 

financeiro do contrato, mediante Decreto do Poder Executivo, quando se 
verificar aumento da respectiva despesa orçada, levando-se em conta: 

a) Os custos de operação e manutenção; 

b) Depreciação dos veículos. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica o licitante vencedor impedido de pedir revisão 
das tarifas nos 12 (doze) primeiros meses de vigência do contrato, salvo em 
situações extraordinárias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: São critérios e procedimentos para o reajuste e 
revisão da tarifa, considerar sempre que necessário a atualização dos 
serviços e a justa remuneração do capital, observando-se a(s) planilha(s) de 
custos apresentadas pela CONCESSIONÁRIA junto à proposta de preços. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

São obrigações da CONCESSIONÁRIA 

I. Cumprir, integralmente: 
a) As obrigações decorrentes dos Decretos Municipais homologados e 
publicados concernentes ao objeto desta Concorrência Pública, da Lei 
Orgânica do Município de Lapa, Lei Federal nº 8.987 de 1995, de regulamentos 
e demais normas referentes a concesão de transporte coletivo de passageiros; 
 
b) Todo o descrito no Edital, bem como, todas as cláusulas contidas no 
contrato; 
 
c) 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, tudo conforme descrito no Anexo II; 
bem como, as tarifas fixadas pela Prefeitura Municipal;  
 
d) Com a continuidade do serviço;  
I. Entregar, anualmente, além do seguro obrigatório de responsabilidade civil 
pela legislação federal, na Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo 
Planejamento e Transporte/Departamento de Transportes/CMTC - Comissão 
Municipal de Transporte Coletivo, comprovante de instituição de seguro a favor 
de terceiros, por danos pessoais, por pessoa atingida, transportada ou não, 
além daquele por danos materiais; 
 
II. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão; 
 
III. 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; 
 
IV. 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; 
 
V. Prestar o serviço concedido de forma adequada à plena satisfação dos 
usuários, conforme disposições estabelecidas em lei, nos regulamentos, 
editais, contratos e determinações do presente edital; 
 
VI. Prestar todas as informações que forem solicitadas pelo PODER 
CONCEDENTE; 
 
VII. 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 Lapa; 
 
VIII. Assumir 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; 
 
IX. Utilizar somente veículos que preencham os requisitos de operação, 
conforme previsto no presente termo de referência, bem como, legislação 
municipal em vigor; 
 
X. 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; 
 
XI. 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; 
 
XII. Submeter-se à fiscalização do PODER CONCEDENTE, facilitando-lhe a 
ação e cumprindo as suas determinações; 
 
XIII. Zelar pela preservação e manutenção dos veículos e equipamentos 
urbanos sob sua responsabilidade; 
 
XIV. Apresentar, sempre que solicitado, os seus veículos para eventuais 
inspeções, de acordo com a discricionariedade do PODER CONCEDENTE, 
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 
CONCEDENTE, com as mesmas características, de forma que o atendimento 
dos serviços de nenhum modo possa ser prejudicado; 
 
XV. Manter os veículos limpos e dedetizados; 
 
XVI. Tomar imediata providência no caso de interrupção de viagem e/ou serviço 
para não prejudicar o usuário, através do uso do veículo reserva; 
 
XVII. 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; 
 
XVIII. Reabastecer e fazer manutenção dos veículos em local apropriado, sem 
passageiros a bordo; 
 
XIX. Observar e cumprir todas as normas referentes à legislação ambiental, 
bem como, de acessibilidade apenas no que tange ao fiel e integral 
cumprimento da prestação do serviço de concessão de transporte de 
passageiros no âmbito municipal; 
 
XX. Não operar com veículos que estejam derramando combustível ou óleos 
lubrificantes na via pública; 
 
XXI. 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 
CONCEDENTE, em adequado estado de conservação e funcionamento; 
 
XXII. Garantir ao PODER CONCEDENTE o livre acesso às suas instalações 
operacionais e veículos, para o exercício de suas atividades de fiscalização do 
serviço de transporte coletivo; 
 
XXIII. Arcar integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente ao 
PODER CONCEDENTE, aos usuários ou a terceiros na execução do objeto do 
contrato, sem que a fiscalização exercida pela Comissão Municipal de 
Transporte Coletivo – CMTC, do Município de Lapa, exclua ou atenue essa 
responsabilidade; 
 
XXIV. Obter as licenças e autorizações necessárias para desenvolvimento de 
suas atividades; 
 
XXV. Transportar os titulares de vales-transportes vendidos antecipadamente; 
 
XXVI. Cumprir e fazer cumprir integralmente o contrato de concessão, em 



 

 

conformidade com as disposições legais e regulamentares e determinações do 
PODER CONCEDENTE, bem como, ao disposto no presente termo de 
referência; 
 
XXVII. Manter no Município da Lapa, durante a vigência da concessão, 
instalações destinadas à administração específica do objeto desta licitação, 
com escrituração de natureza contábil, fiscal, trabalhista, previdenciária e o que 
mais for pertinente, a ser executada mediante instruções da Concedente, no 
que couber; 
 
XXVIII. Manter atualizados os documentos de regularidade 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 de Obras, Urbanismo Planejamento e 
Transporte/Departamento de Transportes. 
 
XXIX. 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; 
 
XXX. Caso ocorra situação de emergência ocasionadas 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; 
 
XXXI. Proceder à imediata comunicação por escrito ao PODER 
CONCEDENTE, através da Comissão Municipal de Transporte Coletivo - 
CMTC, para que esta possa dar deferimento ou não ao cronograma de 
atendimento da situação emergencial, estabelecendo prazo inicial e final de 
sua implementação pela concessionária; 
 
XXXII. 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 CMTC da ocorrência de situações 
emergenciais; 
 
XXXIII. Cobrar as tarifas, conforme fixadas pelo PODER CONCEDENTE; 
 
XXXIV. Adquirir e operar veículos que preencham as especificações técnicas 
de circulação e conforto, previstas na legislação federal e municipal, bem 
como, no presente edital, para garantia do funcionamento, segurança e 
higiene; 
 
XXXV. Manter veículos em condições de segurança e trafegabilidade; 
 
XXXVI. Reparar os danos materiais que causarem à via pública ou aos próprios 



 

 

munícipes nela existentes; 
 
XXXVII. Receber, apurar e promover a solução das reclamações dos usuários; 
 
XXXVIII. Prestar os serviços com regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade e aperfeiçoamento do sistema e serviços sempre com o 
objetivo de melhorar e adequar o lote de veículos e serviços, nos termos da 
legislação vigente e das normas regulatórias do órgão responsável pelo 
transporte urbano e rural do Município da Lapa – PR; 
 
XXXIX. 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; 
 
XL. Os assentos a que se refere no item anterior poderão ser utilizados por 
qualquer cidadão, desde que não haja pessoas nas condições acima citadas 
utilizando o transporte; 
 
XLI. Deverá fazer a manutenção, a remoção, a guarda e a conservação, com 
uso da melhor técnica, dos veículos que integram a frota utilizada na operação 
dos serviços e dos demais equipamentos a eles acessórios; 
 
XLII. Cumprir as leis e os atos normativos vigentes ou que entrarem em vigor 
durante o prazo de concessão que disciplinarem a operação do serviço de 
transporte coletivo urbano, bem como todas as disposições contratuais e as 
ordens emanadas pelo PODER CONCEDENTE; 
 
XLIII. Encaminhar mensalmente a Secretaria Municipal de Infraestrutura 
relatório das informações contendo os seguintes dados: 
a) Número de viagens realizadas e de passageiros transportados, por hora, dia 
e mês, em cada linha integrante do sistema de ônibus;  
b) Os demonstrativos atinentes às quantidades de passageiros transportados 
deverão discriminar o total das gratuidades e descontos concedidos por lei 
municipal;  
c) O número de passageiros pagantes usuários e não usuários do vale-
transporte;  
 

XLIV- Encaminhar, mensalmente à Secretaria Municipal de Infraestrutura a 

planilha de custos (na forma do exigido no edital) e respectivos comprovantes, 

dos serviços de transporte coletivo de passageiros por ônibus, para efeito de 

definição dos valores tarifários e respectivo reajuste. 

XLV - A concessionária se obriga a manter, durante todo o prazo de vigência da 

concessão, veículos em número necessário e suficiente para atender a 

prestação do serviço em sua totalidade, uma vez que se trata de serviço 



 

 

essencial que não pode ser interrompido, responsabilizando-se pelas 

adaptações necessárias a composição da frota conforme legislações em vigor. 

XLVI - A concessionária deverá manter no município da Lapa, durante a 

vigência da concessão, instalações destinadas a administração e execução 

específica do objeto do presente contrato; 

XLVII – Comunicar formalmente, com antecedência mínima de 72 (setenta e 

duas) horas a CMTC quanto ao início das negociações visando o reajuste 

salarial da categoria profissional dos motoristas e cobradores, e de outra 

categoria, com eventual impacto financeiro nos custos da tarifa, em 

conformidade ao estabelecido no art. 624, da CLT. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

São obrigações do PODER CONCEDENTE: 

I. Regulamentar o serviço de transporte coletivo de ônibus; 
 
II. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
 
III. Intervir na prestação do serviço, retomá-lo e extinguir a Concessão, nos 
casos e nas condições previstas no presente Edital, bem como, na legislação 
vigente; 
 
IV. Organizar, programar, controlar e fiscalizar o serviço prestado pela empresa 
concessionária; 
 
V. Estabelecer a metodologia para determinar o preço máximo da tarifa para 
fins de licitação da concessão, conforme planilha de custos contida no anexo III 
deste Edital. 
 
VI. Autorizar reajustes e proceder à revisão das tarifas consoante legislação 
municipal vigente, Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis, 
conforme planilhas de custos que é o anexo III deste Edital. 
 
VII. Aprovar a publicidade em ônibus, com vistas a favorecer a modicidade das 
tarifas, tudo em observância a legislação municipal vigente; 
 
VIII. Definir a vida útil e padronizar as características dos veículos da frota da 
concessionária; 
 
IX. Modificar, unilateralmente, as disposições regulamentares do serviço para 
melhor adequação ao interesse público, respeitado o equilíbrio econômico 
financeiro do contrato. 



 

 

 
X. Publicação do relatório mensal descrito no subitem XLIII do item 19, na 
página eletrônica da Prefeitura Municipal. 
 
XI. Publicação mensal na página eletrônica da Prefeitura Municipal da planilha 
de custos preenchida e encaminhada pela concessionária para o PODER 
CONCEDENTE conforme descrito no subitem XLIV do item 19. 
 

CLÁUSULA NONA: DA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS 

Para substituição de veículos, a concessionária deverá fazer solicitação por 

escrito endereçada ao Departamento de Transportes, indicando o veículo a ser 

substituído (identificação completa) e as características do veículo substituto 

(identificação completa), bem como, as razões da respectiva substituição 

devendo tais razões virem instruídas com o respectivo rol de documentos 

comprobatórios. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É de competência privativa do Prefeito Municipal 

aprovar e/ou deferir ou não, conforme oportunidade e conveniência com vistas 

ao atendimento do interesse público.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: A solicitação será analisada pelo Chefe do Poder 

Executivo no prazo máximo de 20 dias úteis contados de seu respectivo 

protocolo após parecer da CMTC.  

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando os veículos forem de propriedade da 

concessionária, deverá juntar cópia autenticada dos respectivos Certificados de 

Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV; 

PARÁGRAFO QUARTO: Quando os veículos não forem de sua propriedade, a 
concessionária deverá juntar cópia autenticada dos CRLVs que comprovem a 
propriedade, bem como o (s) instrumento (s) legal (is) que demonstre (m) a que 
título obteve a posse dos veículos, com firma reconhecida em competente 
Cartório de Notas. 

CLÁUSULA DÉCIMA:  DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

São direitos, bem como, deveres dos usuários: 

I- Receber o serviço adequado, nos termos do art. 6º da Lei Federal 8.987 de 

13 de fevereiro de 1995, em contrapartida ao pagamento da tarifa; 

II – Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da concessionária as 

irregularidades de que tenham conhecimento referente ao serviço prestado; 



 

 

III- Receber do PODER CONCEDENTE e da concessionária informação para 

defesa de interesses individuais ou coletivos; 

IV- Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela 

concessionária na prestação do serviço; 

V- Contribuir para permanência das boas condições dos bens públicos, através 

dos quais lhes são prestados os serviços; 

VI- Ser conduzido com pontualidade, segurança e urbanidade; 

VII - Ter o preço das tarifas compatíveis com a qualidade de serviço; 

VIII - Ser transportado em ônibus em boas condições de manutenção e 

limpeza; 

IX - Utilizar o transporte coletivo dentro dos horários fixados pelo PODER 

CONCEDENTE; 

X - Ter os direitos estabelecidos em legislações específicas respeitados pelo 

PODER CONCEDENTE, pela Concessionária e demais usuários; 

XI - Ser tratado com urbanidade e respeito pela Concessionária, através de 

seus prepostos e funcionários, bem como pelos funcionários do PODER 

CONCEDENTE; 

XII - Para garantir o conforto e a segurança do sistema, as linhas do transporte 

coletivo serão dimensionadas, admitindo-se passageiros em pé, até o limite de 

5 (cinco) por metro quadrado; 

XIII - Portar-se de modo adequado, respeitando os demais usuários, fiscais e 

operadores, mantendo a ordem e bons costumes nos veículos; 

XIV- Pagar a tarifa devida corretamente; 

XV - Identificar-se quando usuário isento ou com desconto, conforme legislação 

vigente; 

XVI- Não comercializar, panfletar ou pedir esmolas no interior dos veículos; 

XVII - Não utilizar os serviços de modo que venha comprometer a higiene e a 

segurança dos veículos, não podendo levar consigo durante a utilização, 

animais, materiais explosivos, químicos ou inflamáveis; 

XVIII - Não transportar produtos que comprometam a segurança e conforto dos 

demais usuários; 



 

 

XIX- Poderão portar volumes que não impliquem em incômodos para outros 

passageiros, independentemente do pagamento de qualquer quantia além do 

preço da respectiva passagem. 

XX- Ser auxiliado no embarque e desembarque pelos prepostos ou 

empregados da operadora, quando se tratar de pessoa idosa, enfermo, com 

dificuldade de locomoção, inválido ou criança. 

XXI- receber informações sobre as características, como tempo de duração da 

viagem, localidades atendidas e outras pertinentes ao serviço e ao transporte. 

XXII- seguro para cobertura de danos pessoais decorrentes de acidente. 

XXIII- receber, em caso de acidente, imediata e adequada assistência da 

operadora. 

XXIV.- transportar sem pagamento de passagem crianças de até 05 (cinco) 

anos de idade, desde que não ocupem assentos. 

XXV- transportar sem pagamento de passagem os agentes fiscais 

credenciados da Prefeitura (das Secretarias de Saúde, Finanças e Viação, 

Obras e Urbanismo) devidamente identificados. 

PARÁGRAFO ÚNICO -  Ao usuário será recusado o embarque ou determinado 

o desembarque quando: 

I-  Não se identificar quando necessário. 

II- em estado de embriaguez. 

III- portador de moléstia contagiosa. 

IV- portar arma de fogo, sem a devida autorização legal. 

V- trouxer consigo produtos ou substâncias que representam perigo. 

VI- pretender embarcar com animais não devidamente acondicionados ou em 

desacordo com a legislação pertinente. 

VII- pretender embarcar com objetos de dimensões e acondicionamento 

incompatíveis. 

VIII- comprometer a segurança, o conforto e a tranquilidade dos demais 

passageiros ou atender contra a moralidade pública. 

IX- desrespeitar a proibição de não fumar. 

 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS ISENÇÕES 

São isentos do pagamento da tarifa, devendo a Concessionária realizar o 

transporte sem a cobrança de qualquer importância: 

I. Nos termos da Lei Municipal nº 2.931 de 27 de dezembro de 2013 fica 
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos urbanos e semiurbanos, 
exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos 
serviços regulares, às pessoas maiores de 65 anos de idade; 
 
II. Nos termos da Lei Municipal nº. 2.047/2007, os portadores de deficiência 
física, mental, auditiva ou visual mediante apresentação de “carteirinha de 
isenção” fornecida pela Prefeitura Municipal da Lapa/PR. 
 
III. Conforme previsto no artigo 6º da Resolução nº 1.383, de 29/03/2006, 
alterada pela Resolução nº 1.922, de 28/03/2007, da ANTT, crianças de até 
seis anos incompletos, por responsável, desde que não ocupe poltrona. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: As gestantes, comprovadas usuárias do transporte 

coletivo urbano, ficam dispensadas de passarem na roleta de cobrança, 

instaladas nos respectivos veículos, mas não são isentas do pagamento da 

tarifa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA 

Será permitida a exploração publicitária dos veículos desde que aprovada pelo 

PODER CONCEDENTE e tenha observado os critérios estabelecidos pela 

prefeitura municipal, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS RECEITAS 

São receitas da concessionária: 

I. A tarifa paga pelos usuários no ato da utilização do serviço; 
II. Publicidade, autorizada pelo PODER CONCEDENTE, com vistas a favorecer 
a modicidade das tarifas, observados o disposto nos artigos 11 e 17 da Lei 
Federal nº. 8.987/95; 
III. Outras, desde que aprovadas pelo PODER CONCEDENTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS ALTERAÇÕES E EXPANÇÕES 

O PODER CONCEDENTE expedirá normas, sempre que necessário, 
observadas as disposições  contidas  na  legislação  pertinente,  bem  como  
em  normas,  regulamentos  e instruções, na realização de alterações e 
expansões a serem implantadas para garantir a continuidade da prestação do 
serviço. 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES E 

RECURSOS 

Poderão ser aplicadas à CONCESSIONÁRIA, dependendo da gravidade da 

falta: 

a) Advertência escrita; 
b) Responder por perdas e danos ocasionados à Prefeitura, os quais serão 
apurados em competente processo, levando em conta as circunstâncias que 
tenham contribuídos para a ocorrência do fato; 
c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a Prefeitura, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ao contratar com a Prefeitura, 
enquanto perdurarem os motivos; 
e) Multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor do Capital Social da 
empresa vencedora. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de descumprimento contratual, 

aplicam-se as sanções previstas na Lei nº 1090/1991 - Serviço de 

Transporte Coletivo Municipal de Passageiros em Veículos Ônibus. 

 
a) Advertência por escrito; 
 
b) Suspensão do Alvará;  
 
c) multa moratória de até 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor do Capital Social da empresa, até o limite de 30 
(trinta) dias; 
 
d) multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Capital 
Social da empresa; 
 
e) Cassação do Alvará; 
 
f) Impedimento de prestação do serviço no Município.  
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As aplicações das penalidades serão feitas através 

de processo iniciado por auto de infração, lavrado por agente da fiscalização. 

I. conterá, obrigatoriamente, sob pena de ser considerado insubsistente: 

a) nome da empresa operadora; 

b) prefixo ou placa do veículo, quando for o caso;  



 

 

c) local, data e horário da infração; 

d)descrição da infração cometida e dispositivo legal violado;  

e) nome do agente da fiscalização que lavrou o auto; 

f) quando se tratar de advertência, as determinações expressas sobre as 
providências necessárias ao saneamento da irregularidade que lhe deu 
origem, bem como o prazo para sua efetivação; assinatura do representante 
do PODER CONCEDENTE. 

II. O PODER CONCEDENTE deverá remeter o Auto de infração à operadora 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias; 

III. A operadora poderá apresentar defesa por escrito, que terá efeito 

suspensivo, ao Representante do PODER CONCEDENTE, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados do recebimento; 

IV. Recebida a defesa, o Representante do PODER CONCEDENTE 

promoverá as diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos, proferindo, 

ao final julgamento; 

V. Julgado improcedente o Auto de Infração, arquivar-se-á o processo, e 
considerado insubsistente seu registro; 

VI. Julgado procedente caberá recurso com efeito suspensivo, dirigido à 
autoridade superior, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da 
cientificação da decisão. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Em caso de cassação de linha, a operadora 
deverá ceder a utilização de seus bens, mediante requisição da Prefeitura,  
para garantir a continuidade dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA INTERVENÇÃO 

O PODER CONCEDENTE poderá intervir na concessão, com o fim de 

assegurar a continuidade do serviço, bem como o fiel cumprimento das 

normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes observando o 

seguinte: 

a) A intervenção (quando ocorrer) far-se-á por Decreto do PODER 

CONCEDENTE, que conterá a designação do interventor, o prazo da 

intervenção e os objetos e limites da medida; 

b) Decretada a intervenção, o PODER CONCEDENTE deverá, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para 



 

 

comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, 

assegurado o direito de ampla defesa; 

c) O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção; 

d) Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos 

legais e regulamentares será declarada a sua nulidade, devendo o serviço ser 

imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à 

indenização; 

PARÁGRAFO ÚNICO: Cessada a intervenção, se não foi extinta a concessão, 
a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de 
prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados 
durante sua gestão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

Extinguir-se-á a concessão por: 

a) Termo contratual; 
b) Encampação, nos termos do art. 37 da Lei n.º. 8.987/95; 
c) Caducidade, nos termos do § 1º do art. 38 da Lei n.º. 8.987/95; 
d) Rescisão judicial nos termos do art.39 da Lei nº. 8.987/95; 
e) Anulação, nos termos do art. 49 da Lei nº. 8.666/93; 
f) Falência ou extinção da empresa concessionária. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA TRANSFERÊNCIA 

Fica vedada a transferência parcial ou total a terceiros, os direitos decorrentes 
da concessão outorgada, salvo havendo expressa autorização da 
CONCEDENTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA GESTÃO DO CONTRATO 

DE CONCESSÃO 

O contrato será gerido pelo presidente da Comissão Municipal de Transporte 
Coletivo – CMTC, Sr. Paulo César Aubrift Janz, telefone 41 3547-8058, e-mail 
logisticalapa@hotmail.com, aos quais caberá fiscalizar o contrato de 
concessão, bem como fiscalizar o integral cumprimento das obrigações pela 
CONCESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA:  DO FORO COMPETENTE 

Fica eleito o foro da Comarca de Lapa, Estado do Paraná, para dirimir 
controvérsias resultantes deste instrumento contratual. 

mailto:logisticalapa@hotmail.com


 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA:  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Este contrato será regido, integralmente, pelas disposições das Leis Federais 
nºs. 8.666/93 e 8987/95, do edital da concorrência pública, em especial nas 
ocorrências verificadas e que não estejam aqui, expressamente, previstas. 

Assim, por estarem justos e contratados, as partes firma o presente 
instrumento de contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 
de 02 (duas) testemunhas, sendo que o resumo do mesmo será publicado na 
forma da lei. 

Lapa – PR,        de          de 2018 

 

                                                                                            

Fábio José Fiates Furiati                                                    ......................... 

Secretário Municipal de Obras, Urbanismo,                       Contratado (a) 

Planejamento e Transporte 

             Contratante 

  

 
 

 

Testemunha:  _______________________  Testemunha:   _______________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. DA ESPECIFICAÇÃO DA FROTA: 

1.1. Este item estabelece padrões técnicos mínimos a serem observados nos 
veículos que serão utilizados na execução dos serviços públicos de transporte 
coletivo, conforme requisitos abaixo: 

I. Lotação Mínima de 16 passageiros para micro-ônibus e ônibus conforme 
determinado em seu CRLV; 
 

II. Os veículos deverão satisfazer as exigências e normas do Código Nacional 
de Trânsito e seus regulamentos; 

 
III. Os chassis deverão ser de construção robusta e apropriados para o tipo, 
peso e dimensões das carrocerias a que se destinarem e deverão ser providos 
de motores com potência adequada, devendo estar de acordo com a 
Resolução 316/09 do CONTRAN; 

 
IV. As estruturas da carroceria e do chassi-plataforma devem estar de acordo 
com a Resolução 316/09 do CONTRAN; 

 
1.2. Os projetos de carroceria e chassi-plataforma devem estar integrados no 
que diz respeito à força que atuarão no conjunto e, portanto, as estruturas 
devem ser dimensionadas para suportar as seguintes cargas solicitadas: 

I. Solicitações advindas de operação, considerando os respectivos graus de 
interferência existentes no perfil viário, tais como lombada, valetas, curvas 
críticas, aclives acentuados e concordâncias entre vias; 
 

II. Uma carga estática equivalente ao peso bruto total veículo, uniformemente 
distribuída sobre o teto, sem que ocorra deformação estrutural permanente; 

 
III. Para veículos movidos a partir de outras fontes energéticas que não a óleo 
diesel, a estrutura deve estar dimensionada para suportar a carga adicional 
devida à instalação dos dispositivos e sistemas de armazenagem; 
 

1.3.Os elementos de direção e controle do veículo deverão estar colocados e 
dispostos de modo a permitir ao motorista seu manejo com facilidade, 
segurança e conforto;  

1.4.Somente poderão ser utilizados chassis com motor dianteiro;  



 

 

1.5.Deverá existir isolamento adequando entre o motor e o local destinado aos 
passageiros e motorista, a fim de evitar a esses o incomodo do ruído, calor e 
emanações;  

1.6.Todos os veículos deverão apresentar internamente, em local bem visível, 
determinado pelo órgão competente da Prefeitura Municipal:  

I. Tabuleta ou letreiro que indique, em caracteres bem legíveis, o preço da 
passagem da linha em que o veículo estiver trafegando; 

 
II. Quadro contendo as licenças da Prefeitura Municipal; 
 

III. Número de ordem do veículo sua lotação e outras inscrições que forem 
determinadas; 
 

1.7. Externamente os veículos terão: 

I. Na parte diante e superior uma tabuleta indicadora da linha com seu número 
e designação, dotada de iluminação à noite, e de dimensões adequadas à sua 
categoria; 

 
II. Outras inscrições que forem determinadas pelo órgão competente da 
Prefeitura Municipal; 
 

III. Os letreiros indicadores de linha e as inscrições externas deverão ser 
legíveis a uma distância de 30 (trinta) metros; 

 
1.8. Os veículos deverão ser iluminados internamente à noite, com intensidade 
uniforme, observada a legislação em vigor. 
 
1.9. Todos os veículos deverão trazer um extintor de capacidade proporcional à 
categoria do veículo; 
 

1.10. Na parte interna deverão ser reservados espaços de dimensões 
convenientes para colocação de editais e avisos de interesse público, de 
acordo com as determinações do órgão competente da Prefeitura Municipal;  

1.11. Para os veículos a óleo diesel é obrigatória a adoção de chaminé com 
altura superior à do teto da carroceria para escape dos gases de combustão 
devendo estrita observância a Lei Federal nº 8.723 de 28 de outubro de 1993 
que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos 
automotores, a Lei Federal nº 10.723 de 22 de fevereiro de 2001 (a qual altera 
alguns artigos da Lei nº 8.723, bem como, Resolução nº 7 de 31 de agosto de 
1993 do CONAMA- Conselho Nacional do Meio Ambiente e Portaria nº 85 de 
17 de outubro de 1996 do IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis; 



 

 

1.12. Conforme Portaria nº 85 de 17 de outubro de 1996, publicada no Diário 
Oficial da União do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis- IBAMA, a concessionária deverá obedecer e respeitar os 
limites de emissão de fumaça preta, estabelecidos no seu artigo 4º, sendo que 
o veículo em movimento não pode ultrapassar o limite de mais de cinco 
segundos consecutivos a emissão desta fumaça, bem como, criar e adotar um 
Programa Interno de Autofiscalização da Correta Manutenção da Frota quanto 
a emissão de fumaça preta conforme diretrizes constantes no anexo I desta 
portaria; 

1.13. Os veículos deverão estar obrigatoriamente dentro do que prevê a 
legislação específica e deverão ter a idade média não superior a 12 (doze) 
anos para o quadro urbano e não superior a 15 (quinze) anos para o 
quadro rural, contados a partir do ano de fabricação mencionado no 
certificado de propriedade;  

1.14. A comprovação da idade do veículo se fará mediante a apresentação 
obrigatória do certificado de propriedade do veículo emitido pelo órgão 
competente, acompanhado, em caso de dúvida e a critério do PODER 
CONCEDENTE:  

a) plaquetas de identificação originais, afixadas nos equipamentos pelos 
respectivos fabricantes;  

1.15. Os veículos deverão ser dotados de equipamentos que garantam ao 
usuário confiabilidade, segurança, conforto, mobilidade, acessibilidade, além da 
proteção ambiental;  

1.16. Cumprir, além dos requisitos já mencionados, as determinações das 
legislações vigentes emanadas dos seguintes instrumentos e órgãos 
normativos: CTB – Código de Trânsito Brasileiro, CONAMA – Conselho 
Nacional de Meio Ambiente, CONMETRO – Conselho Nacional de Metrologia, 
CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito e INMETRO – Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial;  

1.17. Em cumprimento ao disposto no artigo 5º § 2º. da Lei Federal nº. 
10.048/2000, regulamentada pelo Decreto nº. 5.296 de 2 de dezembro de 
2004, bem como Lei nº. 10.098 de 19 de dezembro de 2000, ABNT NBR 
14022:2009 – Acessibilidade em veículos com características urbanas para o 
transporte coletivo de passageiros, Portaria INMETRO nº 260/2007, bem como, 
demais legislações aplicáveis, os veículos de transporte coletivo deverão 
cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas 
específicas; 

1.18. Conforme artigo 38, § 3º, do Decreto Federal nº 5.296 de 02 de dezembro 
de 2004, a frota de veículos da concessionária deverá ter cumprido todos os 
requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas;  

1.19. São itens obrigatórios dos ônibus urbanos:  



 

 

I. Catraca sendo que a largura para a passagem deverá garantir a passagem 
de pessoas obesas; 

 
II. Janelas dotadas com no mínimo uma parte móvel, exceto aquelas dos 
veículos equipados com ar-condicionado que poderão ser fixas, sendo que 
neste caso será obrigatório o uso de ventilação forçada; 

 
III. Degraus de escala iluminados; 

 
IV. Revestimento do piso com sistema antiderrapante; 

 
V. Caixa itinerário de leitura frontal que proporcione visibilidade e leitura, como 
também, ao longo da concessão; 

 
VI. Solicitador de parada através de tirantes instalados no teto e botoeiras 
fixadas em balaustres verticais ou nas colunas das janelas, a uma altura de 
1,20 m a 1,50 m do piso; 
 
VII. Indicadores luminosos da solicitação de parada próximos às portas de 
desembarque e no painel de instrumentos dos veículos; 
 

VIII. Bancos de passageiros acolchoados ou plástico moldado com encosto e 
assentos estofados em tecido sintético, dispostos em duas fileiras de bancos 
duplos, com pegas-mãos na parte superior do encosto; 

 
IX. Transmissão mecânica ou automática; 
 

X. No mínimo 04 janelas de saída de emergência, sendo duas para cada lado; 
 

XI No mínimo 04 assentos reservados e identificados para usuários com 
condições especiais; 
 

XII. Nos veículos deve ser prevista pelo menos uma porta com acesso em nível 
para o embarque e o desembarque com ou sem auxílio de dispositivo para 
transposição de fronteira, de acordo com o item 6.1 da norma ABNT NBR 
14022/2011, sendo que para acesso em nível o vão livre mínimo para 
passagem deve ter 950 mm na largura, sendo que a altura mínima é de 1900 
mm, conforme itens 23.1.1 e 23.2.1 da norma ABNT NBR 15570/2011. 
 

1.20. Sistema de Ventilação:  

O veículo deverá possuir um sistema de ventilação e exaustão que garanta 
trocas de ar com portas e janelas fechadas. O sistema ainda não deverá 
permitir a entrada de água de chuva. 



 

 

 

1.21. Aspecto Visual:  

I. O para-brisa deverá ser de vidro laminado, amplo, preferencialmente colado 
à estrutura; 
 

II. O indicador de destino deverá ser do tipo eletrônico, programável, ou com 
película rotante, preferencialmente refletivo, dotado de iluminação, com altura 
mínima de 0,20m; 
 

III. Na dianteira do ônibus deverá indicar o destino da linha ou os principais 
pontos do trajeto e mensagens variáveis, ocupando, assim, toda a caixa de 
vista; 

 
IV. Deverá ser instalado alarme de ré de modo a identificar de maneira clara a 
manobra que o veículo irá executar. 
 

1.22. Quanto à Garagem:  

I. A licitante vencedora deverá ter sob sua disponibilidade, a partir da data da 
assinatura do contrato, garagem no Município de Lapa a ser utilizada para 
guarda, conservação, manutenção e inspeção dos veículos que compõem a 
frota; 

 
II. A garagem pode ser própria, arrendada comercialmente ou alugada, sendo 
admitida a terceirização para os serviços de oficina, lavagem e lubrificação; 

 
III. A área ou local a ser utilizado como garagem deverá ser de uso exclusivo 
para as finalidades da concessão, objeto da presente licitação, sendo vedado o 
estacionamento de veículos em vias públicas; 

 
IV. As instalações hidráulicas das oficinas devem ter reservatórios de 
contenção dos efluentes que contenham derivados de petróleo, tais como: óleo 
diesel, lubrificante e solvente os quais não podem ser lançados diretamente na 
rede de esgotos conforme determinações nas legislações ambientais e 
correlatas aplicáveis ao caso; 

 
V. A instalação da garagem deverá estar a uma distância máxima de 10.000 m, 
percorrida através do sistema viário, desde a garagem até qualquer ponto do 
centro da área urbana do município de Lapa. 
 
1.23. A concessionária deverá possuir veículo para ser usado como reserva 
nos casos de falha mecânica e humana, com as mesmas características e 
requisitos dos utilizados nos serviços da concessão.  



 

 

 

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO PESSOAL: 

2.1. Os funcionários cobradores ou trocadores executarão atividades de 
recepção e condução de público interno e externo em demanda dos setores da 
Administração, bem como, da prestação dos serviços, assegurando e 
agilizando o fluxo de trabalho destes setores, compreendendo, dentre outras 
correlatas, as seguintes atribuições: 

I. Só falar com o motorista quando absolutamente necessário e com maior 
brevidade possível; 

 
II. Permanecer no lugar que lhes é destinado evitando ficar nas portas ou na 
passagem para não prejudicar o movimento dos passageiros; 
 

III. Recepcionar de forma adequada, educada e prestativa os usuários, 
fornecendo informações precisas e objetivas; 
 

IV. Fornecer informações de acordo com orientações a serem repassadas 
quando da assunção dos serviços; 

 
V. Cumprir rigorosamente os procedimentos estabelecidos nas normas de 
acesso e nas rotinas específicas dos serviços; 
 

VI. Manter o ambiente de trabalho propício para que os serviços se realizem 
com esmero e perfeição, atendidas todas as condições e especificações 
básicas estabelecidas para o cargo; 
 

VII. Zelar pela manutenção de um ambiente de trabalho salutar e livre de 
conflitos de forma a preservar a imagem da concessionária e a qualidade dos 
serviços; 

 
VIII. Manter a urbanidade no trato com os usuários. 

 
2.2. Os funcionários motoristas executarão atividades de condução de veículos 
da concessionária para o transporte de usuários do transporte coletivo urbano, 
compreendendo dentre outras correlatas, as seguintes atribuições: 

I. Esperar o sinal de partida dado pelo trocador antes de colocar o veículo em 
movimento, nos pontos de embarque e desembarque de passageiros; 

 
II. Atender ao sinal dos passageiros, parando os veículos nos pontos 
estabelecidos para embarque e desembarque; 
 



 

 

III. Não abandonar o veículo que estiver dirigindo, salvo por motivo de força 
maior ou caso fortuito; 
 

IV. Usar marcha e velocidade adequadas à segurança do veículo e dos 
passageiros; 
 

V. Não permitir o acesso ao interior do veículo de animais, vendedores 
ambulantes e pessoas embriagadas ou com sintomas de utilização de 
substâncias entorpecentes; 
 

VI. Não admitir o ingresso de passageiros quando esgotada a lotação dos 
veículos; 
 

VII. Manter o veículo posto sob sua responsabilidade, em perfeito estado e 
satisfatórias condições de funcionamento, comunicando ao setor responsável 
pelos serviços de transportes, qualquer tipo de irregularidade; 

 
VIII. Comunicar a concessionária a ocorrências de fatos e avarias relacionadas 
com o veículo sob sua responsabilidade; 
 

IX. Conferir se o veículo está abastecido, levantando mapa de combustíveis e 
lubrificantes; 
 

X. Permanecer, durante a jornada de trabalho, à disposição e cumprir as 
ordens dos funcionários do setor de operações; 
 

XI. Manter-se no serviço, não devendo afastar-se de seus afazeres para 
atender chamados e/ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não 
autorizados; 
 

XI. Abster-se de execução de quaisquer outras atividades no horário de 
trabalho e/ou durante a condução do veículo em serviço para os quais foi 
incumbido pela área responsável; 
 

XI. Portar habilitação de acordo com a categoria exigida pelo Conselho 
Nacional de Trânsito- CONTRAN para o tipo de veículo a ser utilizado; 
 

XIV. Ser pontual no atendimento às solicitações de saída para executar as 
tarefas lhe cometidas; 
 



 

 

XV. Manter a urbanidade no trato com os usuários; 
 

XVI. Possuir curso devidamente aprovado pelo órgão competente de transporte 
coletivo urbano 
 

XVII. Não ter cometido infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 
infrações durante os doze últimos meses; 
 

XVIII. Não ter sido condenado pelos crimes de homicídio, estupro, atentado 
violento ao pudor, roubo, furto, estelionato, ou corrupção de menores. 
 
2.3. A jornada diária e mensal de trabalho dos postos de serviço fica a cargo da 
concessionária devendo corresponder aos horários, itinerários, linhas e 
atividades a serem executadas por cada categoria, respeitando e cumprindo as 
determinações legais relativas à legislação trabalhista, previdenciária, de 
segurança e medicina do trabalho, em relação aos seus empregados.  

2.4. Os uniformes deverão preservar os padrões da cor e tecidos escolhidos 
pela concessionária devendo esta fornecer gratuitamente aos funcionários de 
modo que se apresentem trajados adequadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

2.5. RELAÇÃO DE LINHAS E SEUS ITINERÁRIOS COM OS VALORES DAS 
TARIFAS 

 

 

 


