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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA 

PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS, ATRAVÉS DE 

ELABORAÇÃO DE PROJETO QUE RESULTARÁ EM UMA MINUTA DE EDITAL, MINUTA DE 

CONTRATO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2019 

TIPO “TÉCNICA E PREÇO” 

 

Acha-se aberta na PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG a 

Concorrência Pública 005/2019 – Processo Administrativo nº 0902/2019. 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestar serviço de consultoria para elaboração de 

estudo técnico visando a estruturação do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de 

Passageiros, através de elaboração de projeto que resultará em uma minuta de edital, minuta de 

contrato e acompanhamento de procedimento licitatório. 

 

Tipo de Licitação: Técnica e Preço. 

Entrega dos envelopes: 09 de Janeiro de 2020 até às 08:50 horas. 

Sessão de Abertura dos Envelopes: 09 de Janeiro de 2020, às 09:00 horas. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG fará realizar licitação 

supramencionada, que tem por Objeto a Contratação de empresa especializada em prestar serviço de 

consultoria para elaboração de estudo técnico visando a estruturação do Sistema Integrado de 

Transporte Público Coletivo de Passageiros, através de elaboração de projeto que resultará em uma 

minuta de edital, minuta de contrato e acompanhamento de procedimento licitatório. 

 

Os interessados poderão ter acesso à íntegra do Edital através do site www.ssparaiso.mg.gov.br. Os 

interessados no certame, para a correta formulação da proposta, deverão, FACULTATIVAMENTE, 

realizar visita técnica, monitorada, que acontecerá até o dia 08 de Janeiro de 2020, na Secretaria 

Municipal de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil, situada nesta cidade na Av. 

Monsenhor Mancini, nº 755 – Vila Dalva, devendo ser agendada pelo telefone (35) 3539-1023.  

 

 

 
 

São Sebastião do Paraíso-MG, 19 de Novembro de 2019. 

 

 

 

Fátima Aparecida de Cruz 

Presidente Comissão Permanente de Licitações 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0902/2019 

 

Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA  

Tipo: Técnica e Preço.  

 

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestar serviço de consultoria para elaboração de 

estudo técnico visando a estruturação do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de 

Passageiros, através de elaboração de projeto que resultará em uma minuta de edital, minuta de 

contrato e acompanhamento de procedimento licitatório. 

 

O presente procedimento licitatório rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas 

consubstanciadas neste Edital e seus Anexos, bem como na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 

 

ENTREGA DOS ENVELOPES DE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - DE Nº 2 – 

PROPOSTA TÉCNICA - E DE Nº 3 – PROPOSTA COMERCIAL  

 

Local: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG 

Sala de Licitações 

Praça dos Imigrantes, nº 100 - Lagoinha  

Até às 08:50 horas do dia 09 de Janeiro de 2020. 

 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Local: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG 

Sala de Licitações 

Praça dos Imigrantes, nº 100 - Lagoinha  

Até às 09:00 horas do dia 09 de Janeiro de 2020. 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO E PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

1.1 - OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada em prestar serviço de consultoria para elaboração de estudo 

técnico visando a estruturação do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de Passageiros, 

através de elaboração de projeto que resultará em uma minuta de edital, minuta de contrato e 

acompanhamento de procedimento licitatório. 

 

1.2 - ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 

1.2.1 - Os serviços, objeto desta licitação, estão detalhados no Anexo IV – Termo de Referência 
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(Projeto Básico), com informações sobre todos os serviços desenvolvidos, considerados necessários ao 

detalhamento do objeto licitado. 

 

1.3 - PRAZOS DE EXECUÇÃO 

 

1.3.1 - O prazo previsto para a execução dos serviços objeto deste Edital será contado a partir da data 

de expedição da Ordem de Serviço, que autorizará o início dos trabalhos, é de 4 (quatro) meses, a 

contar da data da publicação de seu instrumento, podendo ser prorrogado, a critério da 

Administração. 

 

CAPÍTULO II 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 - São condições para participação nesta Licitação: 

 

2.1.1 - Que a empresa satisfaça as condições e exigências contidas nesse Edital; 

 

2.1.2 - Que a empresa aceite, de forma integral e incondicional, todos os termos, cláusulas e condições 

desse Edital e seus Anexos; 

 

2.1.3 - Que a empresa seja considerada habilitada com a apresentação dos documentos exigidos no 

Capítulo V - Da Habilitação, desse edital; 

 

2.1.4 – Que os interessados no certame, para a correta formulação da proposta, deverão 

FACULTATIVAMENTE realizar VISITA TÉCNICA, monitorada, a ser agendada na Gerência de 

Trânsito e Transporte, situada nesta cidade, na Avenida Monsenhor Mancini, nº 755 – 2º andar – 

Vila Dalva, ou pelo telefono 35-3539-4012, até o último dia que antecede o recebimento dos envelopes. 

 

2.1.4.1 - A visita deve ser realizada por representante da empresa licitante. Para o credenciamento, o 

profissional deverá apresentar documento de identificação pessoal e instrumento que comprove o 

vínculo com a licitante. 

 

2.1.4.1.1  - Caso o licitante opte por não realizar a visita técnica, deverá o mesmo apresentar 

DECLARAÇÃO de que recebeu todos os documentos necessários e de que tomou conhecimento das 

condições para a execução dos serviços pretendidos. 

 

2.1.4.2 - Não será admitida a participação de um mesmo profissional como representante de mais de 

uma empresa licitante; 

 

2.1.4.3 - A visita ao local dos serviços acontecerá, entre os dias 16 de Setembro de 2.019 a 29 de 

Outubro de 2019, a partir das 9:00 horas, horário limite em que o representante da licitante deverá se 

apresentar na Gerência de Trânsito e Transporte, situada nesta cidade na Av. Monsenhor Mancini, nº 

755 – 2º andar - Vila Dalva para a visita, mediante prévio agendamento pelo telefone (35) 3539-4012, 

até o último dia que antecede o recebimento dos envelopes. 
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2.1.5 - Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas, cujo objeto social seja compatível 

com a presente licitação e atendam os requisitos de habilitação previstos neste Edital. 

 

2.2 - Não poderão participar dessa licitação: 

 

2.2.1 - As empresas declaradas inidôneas por ato do Poder Público ou que tenham deixado de cumprir 

compromissos técnicos ou financeiros, anteriormente, com o Município de São Sebastião do Paraíso 

– MG, incluídas aí, outras entidades da Administração Pública Municipal; 

 

2.2.2 - As empresas que tenham incorrido nas sanções administrativas previstas nos Artigos 87 e 88 da 

Lei 8.666, das licitações; 

 

2.2.3 - As empresas que entre seus dirigentes, gerentes, sócios e responsáveis técnicos, haja alguém que 

seja servidor do Município de São Sebastião do Paraíso – MG (Administração Direta e/ou Indireta); 

 

2.2.4 - As empresas em processo de liquidação e, ou processo falimentar ou de recuperações previstas 

na Lei n.º 11.101 de 09/02/05, ou mesmo de concordata em nome da licitante, ajuizada em data 

anterior ao advento deste diploma legal; 

 

2.2.5 - As empresas que estejam impedidas de transacionar com a Administração Pública ou quaisquer 

de seus órgãos; 

 

2.2.6 - As empresas que não possuam objetivo social compatível com o objeto da licitação. 

 

2.2.7 - Empresas em consórcio ou em quaisquer tipos de associação com outras empresas  

 

2.3 - Na reunião destinada ao recebimento dos envelopes de Documentação e de Propostas, deverá ser 

apresentado pelas pessoas interessadas, mediante procuração, credencial do representante legal da 

licitante, quando for o caso, para participar dos trabalhos referentes a presente licitação. 

 

CAPÍTULO III 

DO EXAME DO EDITAL 

 

3.1 - Os interessados poderão ter acesso à íntegra do Edital através de acesso ao site: 

www.ssparaiso.mg.gov.br. 

 

3.2 - Quaisquer dúvidas relativas à interpretação do presente edital e/ou esclarecimentos adicionais, 

poderão ser encaminhadas a Presidente da Comissão de Licitação, nos seguintes prazos; 

 

3.2.1 – CIDADÃO: Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis 

antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 

responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 
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113 da lei nº 8.666/93, devendo o requerimento ser feito por escrito e protocolado na Praça dos 

Imigrantes nº 100, Lagoinha, neste município, das 11h30min. as 16h30min., ou ainda por e-mail 

(compras@ssparaiso.mg.gov.br), ficando de total responsabilidade do interessado em confirmar o seu 

recebimento através do Telefone 35-3539-7015.   

 

3.2.1.1 – LICITANTE: Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes 

de habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação 

não terá efeito de recurso, devendo o requerimento ser feito por escrito e protocolado na Praça dos 

Imigrantes nº 100, Lagoinha, neste município, das 11h30min. as 16h30min., ou ainda por e-mail 

(compras@ssparaiso.mg.gov.br), ficando de total responsabilidade do interessado em confirmar o seu 

recebimento através do Telefone 35-3539-7015. 

 

3.2.2 - As respostas serão publicadas no site www.ssparaiso.mg.gov, dando ciência ampla e irrestrita a 

todos os interessados, no prazo de até 3 (três) dias a contar do recebimento do pedido de 

esclarecimento. 

 

CAPÍTULO IV 

DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

 

4.1 - Até dia, hora e local estabelecidos no preâmbulo desse Edital, os interessados deverão protocolar 

na Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, a documentação e as propostas em 3 (três) 

envelopes distintos, devidamente fechados e indevassáveis, nos quais deverão constar na sua parte 

frontal, além da razão social do licitante e seu endereço completo, os dizeres: 

 

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº  005/2019 

 

Com os seguintes subtítulos, em cada envelope: 

 

ENVELOPE Nº 01 – Documentação de Habilitação 

ENVELOPE Nº 02 – Proposta Técnica 

ENVELOPE Nº 03 – Proposta Financeira 

 

4.1.2 - Os documentos de todos os envelopes serão apresentados em apenas 1 (uma) via no original ou 

por qualquer processo de cópia, devidamente autenticada por cartório competente ou ainda por 

apresentação dos documentos originais na Gerência de Compras e Licitações. 

 

4.1.3 - Todos os documentos e propostas deverão ser apresentados em papel timbrado da empresa 

licitante e serem datilografados por qualquer processo, em linguagem clara, sem rasuras ou 

entrelinhas, emendas ou borrões. 

 

4.1.4 - As páginas dos documentos e propostas deverão estar encadernadas por qualquer processo, 

além de organizadas e seqüencialmente numeradas, devidamente rubricadas pelo representante legal 

da empresa proponente. 

mailto:compras@ssparaiso.mg.gov.br
mailto:compras@ssparaiso.mg.gov.br
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4.1.5 - Os documentos exigidos, quando não contiverem prazo de validade expressamente 

determinado ou que não sejam objeto de legislação específica, não poderão ter suas datas de 

expedição anteriores a 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentação das propostas. 

 

4.1.6 - A licitante deverá indicar apenas um representante munido de procuração, para acompanhar os 

trabalhos referentes a esta Licitação, com poderes para tomar deliberações e assinar documentos 

relativos à mesma. Entretanto, a ausência deste representante/procurador em qualquer fase do 

processo não impedirá o desenvolvimento dos trabalhos. 

 

4.1.7 - A Comissão Permanente de Licitações poderá exigir de qualquer licitante, durante o curso da 

presente licitação ou até mesmo durante a vigência do contrato a ser firmado, documentos ou 

informações complementares que permitam a adequada aferição da situação atual da empresa. 

 

4.1.8 - Todos os documentos expedidos pelas licitantes devem ser subscrito(s) pelo(s) seu(s) 

representante(s) legal(is). 

 

CAPÍTULO V 

DA HABILITAÇÃO 

 

5.1 - São documentos indispensáveis à participação na presente licitação: 

  

5.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

5.2.1 – A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá na apresentação de: 

a) cédula de identidade dos administradores da licitante. 

b) registro comercial, no caso de empresa individual. 

c) 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. 

d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

e) decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país. 

f) Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 . 

 

Obs: Os documentos elencados nas alíneas b, c e d, deverão ser apresentados mediante a junção de 
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todas as alterações ocorridas durante o período de execução das atividades, ou ainda, mediante o 

respectivo instrumento de consolidação. 

 

5.2.2 – A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA consistirá na 

apresentação de: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, com validade na data de 

realização da licitação. 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio da sede 

da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível como objeto desta licitação. 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal – Certidão Conjunta de Regularidade da 

Receita Federal e quanto à Dívida Ativa da União (CND), emitida pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (Ministério da Fazenda). 

d) Provas de Regularidades para com a Fazenda Estadual (de débitos inscritos e não inscritos 

em Dívida Ativa), expedida pela Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra equivalente na forma 

da Lei. 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (relativa apenas aos tributos 

mobiliários), expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante. 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas com efeito de Negativa. 

5.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

5.3.1 - Prova de Registro e Inscrição da PROPONENTE e seu(s) responsável(eis) técnico(s), junto ao 

CREA/CAU da região sede da licitante. 

 

5.3.2- Comprovação que a licitante possui em seu corpo técnico profissional(ais) de nível superior em 

engenharia civil, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de serviços de 

características semelhantes e compatíveis com o objeto desta licitação;  

 

5.3.2.1- O(s) referido(s) atestado(s) técnico(s) poderá(ão) ser firmado por pessoa jurídica de direito 

público ou privado e deverá(ao) ter sido emitido(s) em nome de profissional(ais) comprovadamente 

integrante do corpo técnico da licitante, na data de apresentação da documentação para habilitação; 
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5.3.2.2- A comprovação de que o profissional pertence ao corpo técnico da licitante será por qualquer 

documento idôneo que demonstre o vínculo do profissional com a licitante.  

 

5.3.2.3- o(s) atestado(s) deve(m) estar devidamente registrado(s) no CREA/CAU, comprovando que 

o(s) profissional(ais) executou(aram) ou participou(aram) da execução de serviços compatíveis em 

características, quantidades e prazos, com itens relevantes do objeto aqui licitado: 

 

A) - Serviços de Projetos ou Apoio Técnico ou Gerenciamento ou Assessoria para Sistema de 

Transportes Urbanos; 

 

B) - Estudos e/ou projetos básicos visando a estruturação de Edital de Licitação dos Serviços de 

Transporte Público Coletivo de passageiro por ônibus. 

 

5.3.2.4- Todos os atestados técnicos deverão estar chancelados pelo CREA/CAU, constando, ainda, em 

cada um, a indicação de sua vinculação à CAT (Certidão de Acervo Técnico) correspondente, emitida 

pelo CREA/CAU; 

 

5.3.2.5- O atestado técnico emitido em nome do profissional de nível superior somente poderá ser 

utilizado por uma única licitante, nesta licitação. Caso o mesmo atestado seja apresentado por mais de 

uma licitante, o mesmo não será considerado como documento comprovador da qualificação técnica 

requerida. 

 

5.3.3 – Comprovação de capacidade técnica operacional do licitante, através de atestado (s) fornecido 

(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem experiência na execução em 

contratos, dos seguintes itens de serviço e parcelas de maior relevância abaixo listadas: 

 

A) Serviços de Projetos ou Apoio Técnico ou Gerenciamento ou Assessoria para Sistema de 

Transportes Urbanos; 

 

B) - Estudos e/ou projetos básicos visando a estruturação de Edital de Licitação dos Serviços de 

Transporte Público Coletivo de passageiro por ônibus. 

5.3.3.1 - O(s) atestado (s) para comprovação de capacidade técnica operacional deve(m) estar em nome 

da licitante pessoa jurídica. 

 

5.3.4 - Indicação das instalações, aparelhamento e pessoal, adequados e disponíveis para realização 

deste objeto, bem como a qualificação de um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 

pelos trabalhos e em conformidade com os incisos I, II, III e IV do art. 30 da lei nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

5.3.5.– Atestado de Visita Técnica expedido pela Gerência de Trânsito e Transporte da Prefeitura 

Municipal de São Sebastião do Paraíso-MG, comprobatório de que o(s) representante(s) da 

interessada realizou (aram) visita técnica, nos termos do item 2.1.4.3 ou DECLARAÇÃO de que 

recebeu todos os documentos necessários e de que tomou conhecimento das condições para a 
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execução dos serviços pretendidos. 

 

5.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

5.4.1 –Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, emitida em até 90 

(noventa) dias da data estabelecida para a entrega dos envelopes; 

 

5.4.2 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício fiscal, com os termos de 

abertura e encerramento do Livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial e ou órgão 

competente, na forma da lei, que comprovem a boa situação da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios. 

 

5.4.2.1 - As empresas submetidas ao SPED CONTÁBIL (Sistema Público de Escrituração Digital 

Contábil), DEVERÃO apresentar as demonstrações digitais e a comprovação de entrega dos arquivos 

magnéticos perante a Receita Federal, conforme Decreto Federal nº 8.683, de 25/02/2016, dispensada, 

neste caso, a apresentação do comprovante de registro, perante a Junta Comercial, dos Termos de 

Abertura e Encerramento do Livro Diário. 

 

5.4.2.2 - A licitante recém constituída, ou seja, aquela constituída no exercício em andamento, deverá 

comprovar sua boa situação financeira através da apresentação do Balanço de Abertura devidamente 

registrado no órgão de registro competente 

 

5.4.3 - Comprovação da boa situação financeira da licitante, conforme índices a ser demonstrados em 

memorial de cálculos assinado por contador (constando o seu número de registro no Conselho 

Regional de Contabilidade – CRC), juntando-o ao Balanço Patrimonial: 

 

⚫ Índice de Liquidez Corrente – ILC – igual ou superior a 1,00: 

 

ILC = AC , onde 

           PC 

 

AC = Ativo Circulante 

PC= Passivo Circulante 

 

⚫ Índice de Liquidez Geral- ILG – igual ou superior a 1,00: 

 

ILC = AC + RLP , onde 

PC+ ELP 
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AC = Ativo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

PC = Passivo Circulante 

ELP= Exigível a Longo Prazo 

 

•Solvência Geral – igual ou superior a 1,00:  

SG = AT , onde: 

                                     PC+ ELP 

 

SG = Solvência Geral 

PC = Passivo Circulante 

ELP= Exigível a Longo Prazo 

AT= Ativo Total (excluído o valor referente ao compensado e as despesas antecipadas) 

 

5.4.4 - Comprovante de depósito de garantia de participação na licitação, no valor de R$ 1.894,18 (um 

mil, oitocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos) correspondente a 1 % do valor estimado 

do contrato, no Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG, podendo 

optar por uma das modalidades previstas no artigo 56 da Lei nº 8.666/93, quais sejam: 

 

1) CAUÇÃO EM DINHEIRO; 

2) FIANÇA BANCÁRIA 

3) SEGURO-GARANTIA;  

4) TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

 

5.4.4.1 - A comprovação da prestação da garantia referida neste item será feita do seguinte modo: 

 

- No caso de CAUÇÃO EM DINHEIRO a proponente fará a comprovação mediante a apresentação do 

original ou cópia autenticada por cartório do recibo de depósito bancário em favor da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG, Banco:  ……… - Caixa Econômica Federal, 

Agência: ……... C/C: …………..  Caso no recibo de depósito conste depósito feito em cheque, a licitante 

deverá juntar declaração em original, fornecida pelo Banco confirmando a compensação do cheque, e 

a liberação do valor na conta acima referida. 

- No caso de FIANÇA BANCÁRIA a licitante entregará o documento original fornecido pela 

Instituição que a concede, com um prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data prevista neste edital no item 1.1. para o recebimento dos envelopes, no qual constará: 

 



 
 

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG 

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

Praça Inês Ferreira Marcolini, nº 60 – Lagoinha 

(35) 3539-7000 / (35) 3539-7015 

compras@ssparaiso.mg.gov.br 

 

 

BENEFICIÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG 

OBJETO: Garantia de participação na Concorrência 005/2019; 

VALOR R$ R$ 1.894,18 (um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos). 

 

• No caso de SEGURO-GARANTIA a licitante entregará o original da apólice respectiva, que deverá 

ser emitida em favor PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG, com 

um prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data prevista neste edital 

para o recebimento dos envelopes. 

 

• No caso de TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, os títulos dados como garantia deverão ter prazo de 

vencimento de, no mínimo, 60 (sessenta dias) e serão valorados de acordo com os normativos do 

Ministério da Fazenda, devendo a licitante apresentar carta da instituição custo diante (Corretoras de 

Valores, Bancos Comerciais, Múltiplos ou de Investimento e Distribuidoras de Valores, desde que 

autorizadas pelo Banco Central do Brasil a prestação deste serviço), assinadas por seu representante 

legal e acompanhada de seu contrato social, estatutos e/ou ata de eleição dos administradores, 

informando a abertura, em nome da licitante, de conta ou sub-conta de custódia dos referidos títulos, 

bem como que a conta ou sub-conta de custódia estará integralmente bloqueada para resgates 

financeiros por ordem exclusiva da licitante pelo prazo mínimo de 90 (noventa dias); à referida carta 

deverá ser apresentado extrato, de emissão da instituição responsável pela custódia, informando o 

valor atualizado do saldo da conta ou sub-conta de custódia, que deverá ser igual ou superior ao valor 

de garantia acima mencionado. 

 

• Em qualquer das modalidades a garantia de participação será liberada ao vencedor da licitação após 

a adjudicação. No caso das licitantes inabilitadas, a devolução ocorrerá quando encerrada a fase de 

habilitação, através de requerimento encaminhado à Comissão Permanente de Licitação. A liberação 

da garantia, quando tiver sido constituída em dinheiro, terá seu valor reajustado pela variação do 

IGPM entre a data de sua devolução e a data do depósito. 

 

5.4.4.2 - O prazo de validade da caução Garantia de Proposta deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) 

dias, devendo ser prorrogado, por escrito, no caso de uma eventual prorrogação da validade da 

proposta, superior a esse prazo; 

 

5.4.4.3 - A garantia prestada pela licitante vencedora ficará retida até a assinatura do respectivo 

Contrato, e as demais licitantes poderão solicitar à Comissão Permanente de Licitações a restituição de 

suas próprias garantias, tão logo seja assinado o Contrato ou após vencido o seu prazo de validade. 

 

5.5 – OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

 

Para fins de comprovação do CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, será exigido: 

a) Declaração, assinada por quem de direito, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na 
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condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprindo ao disposto no Inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal, conforme modelo contido na Seção 13 deste edital. 

5.5.1 – Também serão exigidas as seguintes DECLARAÇÕES do(s) licitante(s) participante(s): 

a) Declaração, sob penas da lei, da inexistência superveniente de fato impeditivo a habilitação da 

licitante junto a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso conforme modelo contido neste 

edital. 

b) Declaração de pleno conhecimento do teor do edital e de seus anexos conforme modelo 

contido neste edital. 

5.6 – ORIENTAÇÕES GERAIS - DOCUMENTOS: 

 

5.6.1 - Os documentos deverão ser apresentados, em nome da matriz da empresa, salvo se a execução 

do objeto for executada por filial, hipótese em que deverão ser apresentados os documentos referentes 

tanto da matriz quanto da filial. Deverão estar em vigência na data de abertura dos envelopes de 

Habilitação.  

 

5.6.2 - Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar da lei ou 

do próprio documento, será considerado o período de 60 (sessenta) dias entre a data de sua expedição 

e a data de abertura dos envelopes de habilitação. 

 

5.6.3 - Os documentos apresentados deverão atender à formalidade prevista no artigo 32 da Lei 

8.666/93, cópia autenticada por cartório competente ou publicação no Diário Oficial.  

5.6.4 - No caso dos documentos obtidos via Internet, ressalva-se o direito da Administração proceder à 

verificação dos prazos de validade e autenticidade nos sites oficiais dos órgãos emitentes. 

5.6.5 - Os documentos relativos a este capítulo deverão ser apresentados em ordem indicada, 

precedidos de relação que os identifique claramente. 

 

CAPÍTULO VI 

PROPOSTA TÉCNICA - ENVELOPE Nº 2 

 

6.1 - A Proposta Técnica, que constará do Envelope nº 02, deverá ser apresentada em uma única via, 

sem quaisquer referências a preços, sob pena de desclassificação da licitante e deve ser iniciada por 

índice dos documentos nela apresentados. 

 

6.2- A Proposta Técnica dos licitantes deverá conter: 

 

6.2.1 - Metodologia e Plano de Trabalho apresentando: 

 

6.2.1.1 - Descrição das atividades e metodologia a adotar, aspectos relevantes e problemas 

potenciais a considerar no desenvolvimento dos trabalhos, detalhamento de possíveis soluções 

alternativas, procedimentos e programas físicos. A licitante deverá apresentar texto que demonstre 
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a metodologia para execução dos serviços técnicos a que concorre, devendo apresentar dados 

específicos do serviço. Será avaliado na atribuição de nota a este item o seguinte aspecto: 

 

a) - Demonstração de efetivo conhecimento das técnicas e ações operacionais de engenharia 

aplicáveis à fiscalização e gerenciamento de transporte. 

 

6.2.2 - Experiência Técnica: 

 

6.2.2.1 - Da Empresa ou de seu (s) Responsável (eis) Técnico(s) - apresentar relação dos principais 

trabalhos similares ao objeto da licitação executados pela licitante ou por seu(s) Responsável (eis) 

Técnico (s), com respectivos atestados comprobatórios. 

 

6.2.2.2 - Equipe Técnica - Para a habilitação de sua equipe técnica, a licitante deverá apresentar 

declaração que se compromete a mobilizar para a realização dos serviços objeto desta licitação, uma 

equipe técnica, devidamente identificada e nomeada, composta, no mínimo, dos profissionais com 

a seguinte qualificação: 

 

a) Coordenador Geral: Profissional, necessariamente Engenheiro/Arquiteto com especialização 

(stricto sensu) em Engenharia de Transportes, com atuação na área de Transporte, com experiência 

em projetos similares aos do objeto desta licitação, com o mínimo de 05 (cinco) anos de exercício 

profissional;  

 

b) Engenheiro/Arquiteto Sênior: Profissional, necessariamente com especialização (lato sensu ou 

stricto sensu) em Engenharia de Transporte, com experiência em projetos similares aos do objeto 

desta licitação, no mínimo 05 (cinco) anos de exercício profissional na área objeto da licitação.  

 

c) Engenheiro/Arquiteto Junior: Profissional, necessariamente, com experiência em projetos 

similares aos do objeto desta licitação, no mínimo 01 (um) ano de exercício profissional na área 

objeto da licitação.  

 

6.2.2.3 - Acompanhando a relação nominal, deverão ser anexados os currículos profissionais dos 

técnicos indicados, apresentados em formato A4, bem como uma declaração assinada por cada um, 

concordando com a inclusão de seu nome na equipe proposta, específica para esta licitação, com o 

compromisso de que participarão dos trabalhos a serem contratados até sua total conclusão, no 

âmbito de suas especialidades. 

 

6.2.3 - É vedada a participação de um mesmo técnico em equipes de licitantes diferentes, sob pena 

de desqualificação das licitantes envolvidas; 

 

6.2.4 - Indicação de pessoal, adequados e disponíveis para realização deste objeto, bem como da 

qualificação de cada um dos membros de nível superior da equipe técnica que se responsabilizará 

pelos trabalhos.  

 

CAPÍTULO VII 

PROPOSTA FINANCEIRA - ENVELOPE Nº 3 
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7.1 - O envelope nº 3 – Proposta Financeira deverá ser apresentada em papel timbrado do licitante, 

digitada, em linguagem clara, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou borrões devidamente assinados 

na última página e rubricados nas demais por quem de direito, contendo: 

 

7.1.1 - Indicação do número desta Licitação Concorrência Pública nº 005/2019; 

 

7.1.2 - Razão social, endereço e CNPJ da proponente; 

 

7.2 - A proposta de Preços deverá conter exclusivamente os seguintes elementos: 

 

7.2.1 - Preço unitários e global proposto para a realização da totalidade dos serviços previstos para 

contrato, expresso em reais, conforme modelo a ser seguido constante do Anexo II; 

 

7.2.1.1 – Fica fixado como preço máximo a ser pago pelo Município para a presente licitação, o valor 

de R$ 189.417,18 ( cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e dezessete reais e dezoito centavos ). 

 

7.2.1.2 – Qualquer proposta acima do valor retro estabelecido implicará na desclassificação da 

proposta.   

 

7.2.2 - Declaração expressa de que em todos os valores propostos (preço unitário e global), estão 

incluídos todos os custos diretos e indiretos, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, 

as taxas e os impostos federais, estaduais e municipais incidentes, além do lucro da empresa, 

constituindo-se os mesmos, desse modo, na única forma de remuneração pela execução dos serviços 

prestados, conforme Anexo VIII. 

 

7.2.3 - Declaração expressa que caso vencedora nesta licitação a licitante se compromete que a 

prestação de seus serviços será realizada em conformidade com as determinações da Prefeitura 

Municipal de São Seabastião do Paraíso-MG, por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança 

Pública, trânsito, transporte e Defesa Civil, conforme Anexo IX. 

 

7.2.4 - Declaração expressa de que a licitante manterá durante todo o período de desenvolvimento dos 

serviços, na cidade de São Sebastião do Paraíso – MG, uma estrutura técnica-administrativa 

adequada para o desenvolvimento dos trabalhos, para facilitar a comunicação com a Prefeitura 

Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG, conforme Anexo X. 

 

7.2.5 - Declaração expressa de que a licitante está ciente e concorda com todas as condições estipuladas 

no Edital e seus anexos, não havendo dúvidas de qualquer natureza quanto a sua participação na 

licitação e na sua futura contratação, caso saia vencedora nesse certame, conforme Anexo XI. 

 

7.2.6 - Declaração de que o prazo de validade, das propostas apresentadas na presente licitação, não 

será inferior a 90 (noventa) dias da data da abertura dos envelopes respectivos. 

 

7.2.7 - Todos os itens da planilha deverão ter seus preços unitários cotados, não se admitindo a 

exclusão de quaisquer deles, sob pena de desclassificação da Proposta. 
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CAPÍTULO VIII 

DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 

8.1 - A abertura do Envelope nº 1– Documentação, será realizada na mesma reunião de que trata o 

Capítulo IV – Do Recebimento dos Envelopes e da Formulação das Propostas, da qual se lavrará ata 

circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão de Licitação, seguindo-se, se for 

possível, o julgamento da habilitação. 

 

8.2 - A Comissão de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, suspender a reunião, a fim de que tenha 

melhores condições de analisar a documentação apresentada, marcando na oportunidade nova data 

e/ou horário em que voltará a se reunir com os licitantes, ocasião em que será apresentado o resultado 

da habilitação, sendo vedada a inclusão posterior de documento e/ou informação que deveria constar, 

originalmente, da proposta. 

 

8.3 - A Comissão de Licitação e os licitantes presentes rubricarão todos os documentos apresentados, 

facultando-se aos interessados o exame dos mesmos. 

 

8.4 - Os envelopes nº 02 - Proposta Técnica e nº 03 - Proposta Financeira, contendo as propostas 

técnicas e financeiras, serão rubricados pelos membros da Comissão e licitantes presentes, e ficarão em 

poder da Comissão Permanente de Licitação, fechados, até que seja julgada a habilitação ou após o 

julgamento dos eventuais recursos interpostos. 

 

8.5 - Após o julgamento da fase de habilitação, serão devolvidos aos licitantes inabilitados, mediante 

recibo ou consignação em ata de reunião, os seus respectivos envelopes de nº2-Proposta Técnica e nº 

3-Proposta Financeira, fechados e inviolados, desde que não tenha havido recurso sobre as suas 

habilitações ou após suas denegações. 

 

8.6 - A abertura do Envelope nº 2–Proposta Técnica dos licitantes habilitados, somente ocorrerá 

depois de transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou tendo deles havida desistência 

expressa ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, com relação à fase de habilitação. 

 

8.6.1 - Será consignada em ata a manifestação dos proponentes em interpor recursos, bem como a 

desistência pelos demais. 

  

8.7 -  A Comissão de Licitação poderá, na mesma reunião em que divulgar o resultado da habilitação, 

proceder à abertura dos envelopes de nº 2, Propostas Técnicas dos licitantes habilitados, desde que 

tenha havido desistência expressa dos licitantes em interpor recursos. 

 

8.8 - Ao final dos trabalhos será lavrada ata circunstância da reunião de habilitação, devendo constar a 

data, local, nomes dos membros da Comissão, nome dos Licitantes e de seus representantes, o nome 

das empresas julgadas habilitadas e o das inabilitadas, as razões da inabilitação, etc., enfim, quaisquer 

elementos e/ou dados que interessarem ao julgamento dessa fase. 
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8.9 - Do resultado do julgamento da habilitação caberá recurso na forma definida no presente Edital. 

 

8.10 - Após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

 

CAPÍTULO IX 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

9. ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS  

9.1 A seleção da empresa deverá ser feita através de licitação, tipo TÉCNICA E PREÇO, conforme o 

artigo 45, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.  

9.2 O julgamento e pontuação das propostas obedecerão a critérios de PREÇO (Menor Valor), 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) da pontuação, e TÉCNICA (Melhor Capacidade Técnica) 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) da pontuação, conforme a seguinte equação:  

NG = (NT x 0,5) + (NP x 0,5)  

onde:  

NG = Nota Global da classificação final; 

NT = Nota Técnica resultante dos julgamentos das Propostas Técnicas; 

NP = Nota de Preço obtida pelas licitantes, em suas Propostas Financeiras. 

9.3 As propostas de preços serão analisadas pela Comissão Especial de Licitação, que atribuirá os 

valores da “Nota da Proposta de Preços” (NP), variando de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.  

9.4 As propostas técnicas serão analisadas e julgadas pela Comissão de Análise e Julgamento das 

Propostas Técnicas, atribuindo-lhes a "Nota da Proposta Técnica" (NT), variando de 0(zero) a 100 

(cem) pontos.  

9.5 Será considerada vencedora deste certame, a licitante que alcançar a MAIOR NOTA GLOBAL 

(NG), sendo as demais classificadas na ordem decrescente de suas Notas Globais. 

9.5.1 - No caso de duas ou mais licitantes obterem valores idênticos em suas Notas Globais (NG’s) e 

essas notas forem as maiores dentre as licitantes, a classificação para apurar a vencedora será realizada 

por sorteio simples, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas. 

9.6  Propostas Técnicas 
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9.6.1- A Comissão verificará se as Propostas Técnicas atendem às condições estabelecidas no Edital, 

desclassificando as que não satisfizerem as suas exigências, no todo ou em parte. 

9.6.2 - As Propostas Técnicas serão avaliadas e valoradas pela Comissão, conforme critérios objetivos 

indicados nesse capítulo e o resultado do seu julgamento será apresentado na mesma sessão de seu 

conhecimento ou na que vier a ser designada para continuidade dos trabalhos.  

9.6.3 - Nesta fase será feita a análise dos elementos relativos à Metodologia do Trabalho e, 

posteriormente, da experiência técnica. 

9.6.4 - As notas, para cada um dos elementos, obedecerão à seguinte distribuição: 

PROPOSTA TÉCNICA SIGLA DA NOTA MÁXIMO DE PONTOS 

1. Metodologia do Trabalho NMT 40 

2. Experiência Técnica NET 60 

TOTAL NT 100 

9.6.5 - A Nota Técnica – NT – final da proposta, com valor máximo de 100 (cem) pontos, será calculada 

pela soma das notas de cada um dos itens acima, de acordo com a seguinte expressão: 

NT = NMT + NET 

9.6.4.1 - Metodologia do Trabalho 

Para a avaliação da Metodologia do Trabalho será observada a descrição feita pela Licitante dos 

principais tópicos relacionados com o objeto da Licitação. 

Os assuntos deverão ser abordados com a descrição das atividades e metodologia a adotar, aspectos 

relevantes e problemas potenciais a considerar no desenvolvimento dos trabalhos, detalhamento de 

possíveis soluções alternativas e procedimentos. Demonstrando o efetivo conhecimento das técnicas e 

ações operacionais de engenharia aplicáveis à supervisão, fiscalização e gerenciamento do transporte 

coletivo urbano e sistema suplementar. 

9.6.4.1.1 - A pontuação dos itens referente à Metodologia do Trabalho será feita de acordo com o 
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seguinte quadro:  

CONCEITO FATOR  

A – NÃO ATENDEU 0% da nota máxima do item 

B – ATENDEU PARCIALMENTE 50% da nota máxima do item 

C – ATENDEU PLENAMENTE 100% da nota máxima do item 

9.6.4.1.2 - Os conceitos constantes do quadro anterior serão aplicados de acordo com os seguintes 

critérios: 

a – O Conceito “não atendeu” será concedido nos casos em que a licitante não considerar o tema 

indicado ou quando o texto não corresponder ao objeto da proposta, ou ainda, quando estes forem 

contraditórios, bem como nas hipóteses em que o texto e/ou as informações estiverem incompletas ou 

quando não for abordado algum aspecto do problema/objeto ou ainda quando as informações forem 

insuficientes para a completa compreensão do tema abordado. 

b – O Conceito “atendeu parcialmente” será concedido nos casos em que a licitante apresentar 

informações mínimas para a compreensão do tema abordado, quando houver falta de objetividade e 

clareza do texto ou quando o assunto tiver abordagem restrita em comparação com os demais 

Licitantes. 

c – O Conceito “atendeu plenamente” será concedido nos casos em que a licitante apresentar 

informações completas sobre o assunto, apresentando um texto claro e objetivo. 

9.6.4.1.3 – A metodologia deverá contemplar as solicitações do Escopo Básico e do capítulo 6 – 

Produtos, os itens serão pontuados da seguinte forma: 

Tema/I

tem 
Atividades/Produtos 

Pontuaçã

o máxima 

do item 

Fator 

1 PLANO DE TRABALHO 
5 0% 50% 100

% 

2 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA ATUAL 5 0% 50% 100
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% 

3 PROJETO OPERACIONAL 
5 0% 50% 100

% 

4 AVALIAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA 
5 0% 50% 100

% 

5 

ESPECIFICAÇÃO DO CENÁRIO SELECIONADO PARA 

FUTURO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 

PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

5 0% 50% 100

% 

6 

ELABORAÇÃO DA LEI E OU DECRETO DO SISTEMA 

DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SÃO SEBASTIÃO DO 

PARAÍSO 

5 0% 50% 100

% 

7 
REUNIÕES DE TRABALHO, AVALIAÇÃO DOS 

PRODUTOS E AUDIÊNCIA PÚBLICA 

5 0% 50% 100

% 

8 ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

COLETIVO DE PASSAGEIRO POR ÔNIBUS DO 

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO 

5 0% 50% 100

% 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 40 pontos 

9.6.4.2 - Experiência Técnica 

A Experiência Técnica da Licitante será avaliada em função do seu histórico de serviços realizados na 

área elaboração de estudos, pesquisas, planejamento, projetos, treinamento de pessoal, apoio a 

operação e ações de gerenciamento de transporte e será pontuada da seguinte forma: 

QUESITO MÁXIMO DE PONTOS 

a – Serviços executados pela Licitante ou seu responsável técnico 

compatíveis com o objeto da Licitação 

20 

b – Capacidade Técnica da Equipe Técnica  40 

TOTAL 60 

9.6.4.2.1 - Os Serviços Executados pela Licitante ou por seu responsável técnico, quesito (a), serão 

pontuados de acordo com o quadro a seguir: 
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QUANTIDADE DE ATESTADOS APRESENTADOS PONTOS 

1 05 

2 10 

3 15 

4 20 

9.6.4.2.2 - A Capacidade Técnica da Equipe Técnica será avaliada pela função a ser exercida por cada 

integrante com a apresentação de currículos profissionais e comprovação de experiência. 

EQUIPE TÉCNICA PONTUAÇÃO 

Engenheiro/Arquiteto de Transporte – Coordenador Até 15 pontos 

Engenheiro/Arquiteto de Transporte – Sênior Até 15 pontos 

Engenheiro/Arquiteto – Junior Até 5 pontos 

Pontuação por vinculo do profissional com a licitante Até 5 pontos 

TOTAL 40 pontos 

9.6.4.2.2.1– O critério para avaliação de cada profissional será o abaixo demonstrado, vinculado à 

comprovação de experiência na prestação de serviços em objetos similares ao edital e o nível 

acadêmico: 

⚫ Para o Engenheiro/Arquiteto Coordenador com especialização (stricto sensu) em Engenharia 

de Transportes (experiência comprovada em Estudos para Projeto Básico de Transporte 

Coletivo): 

Tempo de Experiência PONTOS 
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Entre 5 (cinco) a 8 (oito) anos  3 

Acima de 8 (oito) até 12 (doze) anos  5 

Acima de 12 (doze) até 16 (dezesseis) anos  10 

Mais de 16 (dezesseis) anos  15 

⚫ Para o Engenheiro/Arquiteto de Transportes Sênior com especialização em transporte 

(experiência comprovada em Estudos para Projeto Básico de Transporte Coletivo): 

Grau de Escolaridade Tempo de Experiência PONTOS 

Mestrado/Doutorado Entre 5 (cinco) até 8 (oito) anos  3 

Mestrado/Doutorado Acima de 8 (oito) até 12 (doze) anos  5 

Mestrado/Doutorado Acima de 12 (doze) até 16 (dezesseis) anos 10 

Mestrado/Doutorado Acima 16 (dezesseis) 15 

Obs: O profissional que dispuser apenas da especialização lato sensu não será pontuado 

neste quesito 

⚫ Para o Engenheiro/Arquiteto Junior (experiência comprovada em Estudos para Projeto 

Básico de Transporte Coletivo): 

Tempo de Experiência PONTOS 

De 01 (um) até 3 (três) anos  2 

Mais de 3 (três) anos  3 

Mais de 3 (três) anos com especialização em lato sensu ou stricto 

sensu em Engenharia de Transporte 

5 

⚫  Será atribuída pontuação abaixo relacionada por profissional que comprovar vinculo com a 
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licitante por mais de 12 meses:  

EQUIPE TÉCNICA PONTUAÇÃO 

Engenheiro/Arquiteto de Transporte – Coordenador 2 pontos 

Engenheiro/Arquiteto de Transporte – Sênior 2  pontos 

Engenheiro/Arquiteto – Junior 1  pontos 

TOTAL Até 5  pontos 

9.6.4.2.2.2 – Para comprovação de vínculo a mais de 12 meses, poderá ser apresentado: Contrato Social, 

Comprovação Trabalhista ou Contrato de Prestação de Serviço com assinaturas reconhecidas; 

9.6.4.2.3 – Para o julgamento deverá ser apresentado pela licitante uma lista com os nomes e currículos 

dos profissionais que serão julgados deste item; 

9.6.4.2.3.1 – Deverá ser apresentado para o julgamento da equipe técnica apenas 01(um) profissional 

para cada um dos itens Engenheiro/Arquiteto de Transporte Coordenador, Engenheiro/Arquiteto de 

Transporte Sênior e Engenheiro/Arquiteto Júnior. 

9.6.5 - A abertura do Envelope –Proposta Financeira dos licitantes qualificados, somente ocorrerá após 

transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou tendo deles havido desistência expressa ou, 

ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, com relação à fase de qualificação (julgamento das 

Propostas Técnicas). 

9.6.6 - Será consignada em ata a manifestação dos proponentes em interpor recursos, bem como a sua 

desistência pelos demais. 

9.6.7 - O não comparecimento da licitante ou de seu representante a quaisquer reuniões relativas a essa 

licitação ou, mesmo, a falta de sua assinatura nas atas de reuniões correspondentes, não impedirá que 

elas se realizem e implicará na sua tácita concordância com as decisões da Comissão, não cabendo, aos 

ausentes, o direito à reclamação de qualquer natureza. 

9.6.7.1- A Comissão de Licitação poderá, na mesma reunião em que divulgar o resultado da Nota 
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Técnica (NT) obtida pelas licitantes nas suas Propostas Técnicas, proceder a abertura dos envelopes de 

Propostas Financeiras, dos licitantes qualificados, desde que tenha havido desistência expressa dos 

licitantes em interpor recursos. 

9.6.8 - Ao final desta etapa dos trabalhos será lavrada ata circunstanciada da reunião, devendo constar 

a data, local, nomes dos membros da Comissão, nome dos Licitantes e de seus representantes, o nome 

das empresas julgadas qualificadas e o das não qualificadas tecnicamente, as pontuações obtidas pelas 

licitantes, etc., enfim, quaisquer elementos e/ou dados que interessarem ao julgamento dessa fase. 

9.6.9 - Do resultado do julgamento das Propostas Técnicas caberá recurso na forma definida no 

presente Edital. 

9.6.10 - Após a fase de qualificação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

CAPÍTULO X 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS 

10.1 - A Comissão verificará se as Propostas Financeiras atendem ás condições estabelecidas no Edital, 

desclassificando as que não satisfazem as suas exigências, no todo ou em parte. 

10.2 - Serão desclassificadas as propostas Financeiras que: 

10.2.1 - Não estiverem de acordo com as exigências do edital; 

10.2.2 - Que apresentarem borrões, rasuras, emendas ou ressalvas; 

10.2.3 - Contiverem qualquer limitação, reservas ou condições em desacordo com o edital; 

10.2.4 - Contiverem qualquer oferta de vantagem não prevista no edital; 

10.2.5 - Forem apresentadas de maneira incompleta, observadas as determinações doedital; 

10.2.6 - Indicarem preços (global ou unitário) simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, bem como as 

que desobedecerem a acordos sindicais, ainda que, nesse edital, não haja previsão de limites mínimos 

(§ 3º do Art. 44 da lei nº 8.666/93); 

10.2.7 - Indicarem preços (global ou unitário) manifestamente inexeqüíveis, nos termos do Art. 48, 
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Inciso II, § 1º, da Lei 8.666/93. 

10.3 - As propostas que atenderem as condições previstas no Edital serão verificadas pela Comissão 

Especial de Licitação quanto a eventuais erros aritméticos na elaboração das Planilhas Demonstrativas 

do Preço Orçado. Caso se constate essa hipótese, a Comissão de Licitação procederá às correções 

necessárias para apuração dos preços totais, obedecidas as seguintes disposições: 

10.3.1 - Havendo divergência entre os valores parciais e o produto das quantidades pelos seus 

respectivos preços unitários a Comissão procederá a correção dos valores parciais; 

10.3.2 - Havendo divergência entre o valor total e a soma dos valores parciais será corrigido o valor 

total, mantidos os valores parciais; 

10.3.3 - Havendo divergência entre o valor total registrado sob forma numérica e o valor total 

apresentado por extenso, prevalecerá esse último. 

10.3.4 - As propostas financeiras serão ordenadas e classificadas em ordem crescente, segundo os seus 

Preços Globais (PG) propostos, sendo atribuída, a cada uma, uma Nota de Preço (NP), calculada com 4 

(quatro) casas decimais. 

10.3.5 - Serão atribuídos 100 (cem) pontos à proposta de preços da PROPONENTE que apresentar o 

menor preço global. 

10.3.6 - A Nota de Preço (NP) será o total da multiplicação por 100 (cem) da razão inversa do menor 

preço global ofertado, resultando em uma nota máxima de 100 (cem) de acordo com a seguinte 

fórmula: 

NP = (Pr1/Pr2) X 100 

Onde: 

NC = Nota de Preço; 

Pr1 = Preço global da proposta com menor valor ofertado; e 

Pr2 = Preço global da proposta da PROPONENTE  

 

CAPÍTULO XI 
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DA ADJUDICAÇÃO 

 

11.1 - A adjudicação dos serviços objeto do presente Edital será feita à licitante considerada vencedora, 

nos termos do relatório final elaborado pela Comissão Permanente de Licitação em que estará 

consignada a síntese dos fatos ocorridos e após a homologação. 

 

11.2 - A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG poderá adjudicar no todo ou em 

parte o objeto desta licitação. 

 

11.3 - A licitante vencedora, após homologação, será notificada para assinar o Contrato, de acordo com 

as normas vigentes. 

11.4 - A recusa do licitante adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se á multa de 

10% (dez por cento) sobre a proposta. 

 

11.5 - O não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato facultará ao 

Município convocar, sucessivamente, as demais, segundo a ordem de classificação estabelecida, para 

fazê-lo em igual prazo, desde que mantidas as mesmas condições propostas pela primeira classificada, 

inclusive quanto ao preço global ofertado. 

 

CAPÍTULO XII 

DOS RECURSOS 

 

12.1 - Das decisões proferidas pela Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso-MG, decorrentes 

da presente licitação caberá recurso por escrito à autoridade superior, por intermédio da que praticou 

o ato recorrido, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme preceitua o § 6º do art. 109 da Lei nº 

8.666/93. 

 

12.2. Os recursos interpostos contra a habilitação ou inabilitação das licitantes e o julgamento das 

propostas terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente o 

interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos, conforme o disposto no § 2º do 

art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 

12.3. Interposto recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 

05 (cinco) dias úteis. 

 

12.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

12.5. Os recursos deverão ser protocolados na sala da Comissão de Licitação, no prazo legal, no 

horário de 08:00 às 12:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas. 

 

12.6 - Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento da proposta, terão efeito 

suspensivo, não o sendo nos demais casos. 
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12.7 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, a licitante que 

não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes e habilitação. 

 

CAPÍTULO XIII 

DO CONTRATO 

 

13.1 - O Contrato obedecerá ao disposto na Lei n° 8.666, de 21/06/93, suas alterações e no presente 

Edital, devendo ser assinado pela empresa adjudicatária no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a 

partir da data da notificação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93. 

 

13.2 - O prazo de vigência do contrato será a partir da emissão da ordem de serviços, por um período 

de 04 (quatro)  meses. 

 

13.3 - O Contrato poderá ser alterado de acordo com o disposto nos artigos 57, 58 e 65 da Lei 8.666/93 e 

suas alterações posteriores. 

 

CAPÍTULO XIV 

DAS PENALIDADES 

 

14.1 – As penalidades, sansões e os percentuais das multas decorrentes do descumprimento 

contratual estão indicados na Minuta de Contrato – Anexo I. 

 

14.2 – O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da respectiva 

notificação. 

 

CAPÍTULO XV 

DA FISCALIZAÇÃO 

 

15.1 - Os serviços serão fiscalizados pela Gerência de Trânsito e Transporte ou por pessoal por ela 

autorizado. 

 

15.2 - O Recebimento Definitivo será processado por servidor ou comissão designada pelo Prefeito 

Municipal, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação ou vistoria, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o 

disposto no Art.69 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

15.2.1 - A Contratada será responsável, até o recebimento definitivo, pela manutenção dos produtos já 

entregues à Contratante e recebidos por ela em caráter provisório. 

 

15.3 - O recebimento provisório e o definitivo não poderão ser feitos parcialmente. 

 

CAPÍTULO XVI 
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DOS PAGAMENTOS E GARANTIAS 

 

16.1 - Os pagamentos serão efetuados conforme a entrega de cada produto conforme cronograma de 

execução e liberadas pela Gerência de Trânsito e Transporte da Prefeitura Municipal de São Sebastião 

do Paraíso – MG, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data de aferição destas.  

 

16.2 - Para o processamento dos pagamentos, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, deverão ser 

apresentadas cópias autenticadas dos comprovantes de recolhimento dos encargos previdenciários 

relativos ao pessoal alocado para o desenvolvimento do objeto do Contrato, sem as quais os 

pagamentos não serão efetuados. 

 

16.3 - No caso de eventual erro nos documentos apresentados pela Contratada, estes serão a ela 

devolvidos para verificação, contando-se novo prazo para análise, aprovação e pagamento, a partir da 

data de sua representação. 

 

16.3.1 - Em nenhuma hipótese, a devolução dos documentos para correção será considerada motivo 

para suspensão da execução do objeto contratado. 

 

16.4 - Em caso de rejeição de parte dos documentos apresentados pela Contratada, será observado o 

seguinte procedimento: 

 

16.4.1 - a parcela não rejeitada seguirá o processamento normal; 

 

16.4.2 - a parcela eventualmente rejeitada deverá ser devolvida para correção e reapresentação. 

 

16.5 - A Contratada deverá, até a data de assinatura do futuro contrato, prestar garantia de sua 

execução, através de caução correspondente a 2% (dois por cento) do valor atribuído àquele 

instrumento contratual, sendo exigida sua complementação quando da celebração dos Termos 

Aditivos ao Contrato.  

16.5.1 - A não observância do item anterior, ensejará a imediata nulidade do termo contratual, 

independentemente de quaisquer outras providências legais. 

 

16.5.2 - A garantia à execução poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no 

parágrafo primeiro do artigo 56 da Lei 8.666/93. Caso a licitante vencedora do certame opte por 

formalizá-la em espécie, deverá depositar a referida importância na conta garantia/caução, Banco: 

…………., Agência: ………, C/C: …………….. Caso a licitante vencedora do certame opte por 

formalizá-la em outra modalidade, deverá depositá-la na Tesouraria da Prefeitura Municipal de São 

Sebastião do Paraíso - MG, localizada à Praça dos Imigrantes, nº 100 - Lagoinha, nesta cidade, no 

horário de 11:30 às 17:30 horas, que emitirá o respectivo recibo. 

 

16.5.2.1 - O Seguro Garantia ou Fiança Bancária, deverá conter, para fins do dispositivo no art. 56, no 

mínimo os seguintes requisitos: 

 

a) Compromisso de pagar a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG, 



 
 

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG 

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

Praça Inês Ferreira Marcolini, nº 60 – Lagoinha 

(35) 3539-7000 / (35) 3539-7015 

compras@ssparaiso.mg.gov.br 

 

 

mediante simples notificação por escrito, o valor da multa imposta à contratada em razão da aplicação 

de penalidades previstas no Edital, no contrato ou na legislação vigente, até o limite da importância 

prevista no Termo de Garantia. 

 

b) Manutenção da obrigação independentemente de qualquer alteração das condições contratadas, 

renunciando, expressamente, a qualquer condição que importe sua desobrigação enquanto durar o 

compromisso. 

 

c) Compromisso de efetuar o pagamento da importância referida no item 16.1, no prazo de 48 horas a 

contar do primeiro dia útil seguinte ao recebimento da notificação do Município de São Sebastião do 

Paraíso/MG. 

 

d) Compromisso de renovar a garantia ou fiança bancária se for o caso, devendo permanecer vigente 

até 90 (noventa) dias após o término dos serviços concluídos, devidamente atestados pelo Município 

de São Sebastião do Paraíso/MG. 

 

16.6 - A garantia prestada responderá pelas eventuais multas aplicadas à Contratada, podendo ser 

retida para satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou de omissão, 

dolosa ou culposa, da Contratada. 

 

16.7 - Em não ocorrendo as hipóteses previstas no item anterior, a caução será devolvida à Contratada, 

30 (trinta) dias corridos após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, laudo este 

que deverá ser solicitado pela Contratada à Contratante, tão logo quitada a medição final do Contrato. 

 

16.8 - Na eventualidade na aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com o 

pagamento da parcela imediatamente posterior á aplicação das penalidades, ou, se for o caso, 

cobradas judicialmente. 

 

CAPÍTULO XVII 

DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES 

 

17.1 - DO CONTRATANTE: 

 

17.1.1 - Assegurar à Contratada o acesso, em condições satisfatórias, às áreas necessárias ao 

cumprimento do objeto do Contrato; 

 

17.1.2 - Indicar os servidores responsáveis pela fiscalização da execução do Contrato; 

 

17.1.3 - Remeter advertências à Contratada, por escrito, quando os serviços não estiverem sendo 

prestados de forma satisfatória; 

 

17.1.4 - Acompanhar e fiscalizar por um representante da Administração especialmente designado, a 

execução dos serviços e liberar as medições; 
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17.1.5 - Se necessário, paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços executados, de 

forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços executados; 

 

17.1.6 - Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos neste Edital. 

 

17.2 - DA CONTRATADA: 

 

17.2.1 - Executar integralmente o objeto do Contrato, tal como especificado no Edital e seus Anexos; 

 

17.2.2 - Permitir e facilitar a inspeção dos serviços à Fiscalização, prestando todas as informações e 

esclarecimentos pertinentes; 

 

17.2.3 - Coordenar as ações entre os diversos órgãos envolvidos na hipótese de surgimento de 

interferências na execução dos serviços; 

 

17.2.4 - Indicar o funcionário responsável pela supervisão da execução dos serviços; 

 

17.2.5 - Promover a substituição de qualquer empregado cuja permanência seja considerada 

inconveniente pela Fiscalização; 

 

17.2.6 - Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas 

incidentais sobre o objeto contratado; 

 

17.2.7 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao Município ou a terceiros em virtude da 

execução dos serviços a seu cargo, inclusive em caso de eventual infração aos direitos de propriedade 

industrial de terceiros; 

 

17.2.8 - Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços nos quais se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções, ou que se mostrarem imprestáveis ao uso por má 

qualidade dos materiais empregados; 

 

17.2.9 - Refazer, às suas expensas, os serviços que se mostrarem insatisfatórios ou defeituosos; 

 

17.2.10 - Comprovar, mensalmente, o recolhimento de todo os encargos previdenciários relativos à 

execução do objeto do Contrato; 

 

17.2.11 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à Fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante; 

 

17.2.12 - Registrar o contrato no CREA/CAU. 

 

17.2.13 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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17.2.14 - Manter durante todo o período de desenvolvimento dos serviços, na cidade de São Sebastião 

do Paraíso-MG, uma estrutura técnica-administrativa adequada para o desenvolvimento dos 

trabalhos, para facilitar a comunicação com os órgãos da Administração Pública. 

 

17.3 - A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, 

não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 

objeto do Contrato. 

 

CAPÍTULO XVIII 

DAS SUB - CONTRATAÇÕES 

 

18.1 - Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos neste Edital, a contratada poderá 

subcontratar, parcialmente, com terceiros, o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 

complementares ao objeto licitado, sendo vedada a subcontratação total dos serviços. 

 

18.1.1 - Caso os serviços a serem subcontratados a terceiros, se referirem a atividades de cunho técnico, 

será exigido da empresa sub-contratada o preenchimento de todas as condições que serviram às 

habilitações técnicas das licitantes. 

 

18.2 - A cessão parcial dos direitos e obrigações do presente Contrato a terceiros, somente será 

permitida mediante prévia e expressa autorização da Administração Municipal, sob pena de rescisão, 

de pleno direito, independente de notificação judicial, sujeitando-se, a contratada, à perda de sua 

caução. 

 

18.3 - Os contratos celebrados entre a contratada e terceiros, a que se refere o item anterior, reger-se-ão 

pelas normas de direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre estes e o 

Município. 

 

18.4 - A execução das atividades cedidas e/ou subcontratadas pressupõe o cumprimento das normas 

legais, regulamentares e contratuais. 

 

CAPÍTULO XIX 

DOS REAJUSTES 

 

19.1 - Os valores contratuais poderão, caso não implique ganho real para a empresa contratada, ser 

reajustados a cada 12 (doze) meses de vigência do contrato, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 

R = Pi(I – Io)/Io 

 

onde: 

 

R = valor do reajustamento procurado; 

Pi = valor a preços iniciais contratuais, dos serviços a serem reajustados, após o 12° mês da prestação 
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dos serviços; 

I = valor do IGPM, da FGV, no mês de referência para o reajustamento; 

lo = valor do IGPM, da FGV, do mês de assinatura do contrato. 

 

 

CAPÍTULO XX 

DO PREÇO BÁSICO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

20.1 – O preço estimado para a presente licitação é de R$ 189.417,18 (cento e oitenta e nove mil, 

quatrocentos e dezessete reais e dezoito centavos). 

  

20.2 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos relatórios e aprovação 

destes pela Contratante. 

 

20.3 – Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas na proposta será liberada antes de 

corrigida e de comprovado o cumprimento dos encargos inerentes ao objeto citado no Edital. 

 

20.4 – Nenhum pagamento será efetuado, ao licitante vencedor antes de paga ou relevada a multa 

que lhe tenha sido aplicada. 

 

CAPÍTULO XXI 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

21.1 – As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 02 04 03 26 782 2602 2299 339039 Ficha 186. 

 

Para os exercícios posteriores em dotação prevista nos orçamentos anuais 

 

CAPÍTULO XXII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

22.1 – É facultado a qualquer interessado na presente licitação o conhecimento de documentos do 

processo, podendo solicitar cópias, ressalvado aqueles que a lei declare sigilosos. 

 

22.2 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 

contrário.  

 

22.3 – Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente do Município de 

São Sebastião do Paraíso – MG. 

 

22.4 – A Comissão de Licitação poderá, no interesse do Município, relevar omissões puramente 

formais nas propostas apresentadas pelos licitantes, desde que: 
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- Não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação. 

- Possam ser sanadas no prazo que vier a ser fixado pela Comissão. 

 

22.5 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG poderá revogar a 

licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, 

ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou a requerimento da parte interessada, não gerando direito de 

indenizar quando anulada por motivo de ilegalidade, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 

59 da Lei nº 8.666/93, assegurada a ampla defesa. 

 

22.6 – Fica eleito o foro da comarca de São Sebastião do Paraíso - MG para dirimir quaisquer 

questões judiciais relacionadas com o presente edital. 

 

22.7 – Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 

8.666/93, no que couber. 

 

22.8 - Constituem Anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

 

Anexo I – Minuta de Contrato; 

Anexo II – Modelo de Planilha do Preço Ofertado (PROPOSTA a ser preenchida pelas Licitantes); 

Anexo III – Orçamento Prévio; 

Anexo IV – Termo de Referência; 

Anexo V – Modelo de Declaração que não Emprega Menor; 

Anexo VI – Modelo de Credenciamento para Visita Técnica; 

Anexo VII - Modelo de Declaração que não há Fato Impeditivo; 

Anexo VIII - Modelo de Declaração dos Valores Propostos; 

Anexo IX - Modelo de Declaração Sobre a Prestação dos Serviços; 

Anexo X - Modelo de Declaração Sobre a Estrutura Técnica-Administrativa; 

Anexo XI - Modelo de Declaração de Aceitação dos Termos do Edital. 

 

 

São Sebastião do Paraíso-MG, 19 de Novembro de 2019. 

 

 

 

Fátima Aparecida da Cruz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações  

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG 
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ANEXO I  

 MINUTA DE CONTRATO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0902/2019 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2019 

CONTRATO Nº____________ 

     

CONTRATO que celebram entre si a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO 

PARAÍSO, inscrita no CNPJ nº 18.241.349/0001-80, estabelecida à Praça dos Imigrantes, 100, nesta 

cidade, representada neste ato pelo Exmo. Prefeito Sr. Walker Américo Oliveira, residente e 

domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 

................................ com sede na Rua ...................................... n° ..........,bairro........................, cidade de 

...................., Estado de ......................, CEP ....., CNPJ Nº ................................ neste ato representado pelo 

(a) Sr.(a) .............................. portador(a) RG nº .......... e do CPF nº ..................................., residente e 

domiciliado na ..............................., bairro..............., cidade de .............., Estado de ......................, 

doravante designado(a) simplesmente por CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas e 
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condições: 

 

CLÁUSULA II – OBJETO 

 

2.1- OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestar serviço de consultoria para 

elaboração de estudo técnico visando a estruturação do Sistema Integrado de Transporte Público 

Coletivo de Passageiros, através de elaboração de projeto que resultará em uma minuta de edital, 

minuta de contrato e acompanhamento de procedimento licitatório. 

 

CLÁUSULA III – VALOR GLOBAL E FORMA DE PAGAMENTO 

 

3.1- PREÇO GLOBAL: Para todos os fins de direito, atribui-se ao presente Contrato o valor de 

R$............ (.......................), conforme preço global para a prestação dos serviços, constante da Proposta 

Financeira da Contratada. 

3.2- PREÇOS UNITÁRIOS: Os preços unitários que vigorarão no presente Contrato, correspondem 

àqueles constantes no Preço Orçado apresentada na Proposta Financeira da Contratada, que passa 

fazer parte integrante desse Contrato – Anexo III. 

3.3- FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) após entrega dos 

relatórios e aprovação destes pela Contratante, mediante apresentação de quitação ou prova de 

regularidade com os encargos sociais incidentes sobre esta contratação e medição do período 

acompanhada dos relatórios e produtos; 

3.3.1- O valor a ser pago deverá acompanhar o estipulado no cronograma físico-financeiro; 

3.3.2- Na eventualidade na aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com o 

pagamento da parcela imediatamente posterior á aplicação das penalidades, ou, se for o caso, 

cobradas judicialmente. 

 

CLÁUSULA IV – DO PRAZO 

 

4.1- O prazo de vigência do presente Contrato é de 04 (quatro) meses, podendo ser aditado, a critério 

da Administração, conforme previsto na lei nº 8.666/93. 

 

4.2- Após a assinatura desse instrumento contratual, a Prefeitura Municipal de São Sebastião do 

Paraíso – MG emitirá a Ordem de Serviço que definirá o início dos trabalhos, o que será 

considerado, para fins de contagem de tempo, como a data inicial do prazo contratual. 

 

CLÁUSULA V – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1- As despesas decorrentes com a presente Licitação correrão à conta de recursos oriundos da 

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG, na seguinte dotação orçamentária e 

correspondente nos exercícios posteriores: 02 04 03 26 782 2602 2299 339039 Ficha 186. 

 

CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
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6.1. Da Contratante: 

 

6.1.1 - Assegurar à Contratada o acesso, em condições satisfatórias, às áreas necessárias ao 

cumprimento do objeto do Contrato; 

6.1.2 - Indicar os servidores responsáveis pela fiscalização da execução do Contrato; 

6.1.3 - Remeter advertências à Contratada, por escrito, quando os serviços não estiverem sendo 

prestados de forma satisfatória; 

6.1.4 - Acompanhar e fiscalizar por um representante da Administração especialmente designado, a 

execução dos serviços e liberar as medições; 

6.1.5 - Se necessário, paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços executados, de 

forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços executados; 

6.1.6 - Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos neste Edital. 

 

6.2 - DA CONTRATADA: 

 

6.2.1 - Executar integralmente o objeto do Contrato, tal como especificado no Edital e seus Anexos; 

6.2.2 - Permitir e facilitar a inspeção dos serviços à Fiscalização, prestando todas as informações e 

esclarecimentos pertinentes; 

6.2.3 - Coordenar as ações entre os diversos órgãos envolvidos na hipótese de surgimento de 

interferências na execução dos serviços; 

6.2.4 - Indicar o funcionário responsável pela supervisão da execução dos serviços; 

6.2.5 - Promover a substituição de qualquer empregado cuja permanência seja considerada 

inconveniente pela Fiscalização; 

6.2.6 - Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas 

incidentais sobre o objeto contratado; 

6.2.7 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao Município ou a terceiros em virtude da 

execução dos serviços a seu cargo, inclusive em caso de eventual infração aos direitos de propriedade 

industrial de terceiros; 

6.2.8 - Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços nos quais se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções, ou que se mostrarem imprestáveis ao uso por má 

qualidade dos materiais empregados; 

6.2.9 - Refazer, às suas expensas, os serviços que se mostrarem insatisfatórios ou defeituosos; 

6.2.10 - Comprovar, mensalmente, o recolhimento de todo os encargos previdenciários relativos à 

execução do objeto do Contrato; 

6.2.11 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à Fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante; 

6.2.12 - Registrar o contrato no CREA/CAU. 

6.2.13 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.2.14 - Manter durante todo o período de desenvolvimento dos serviços, na cidade de São Sebastião 

do Paraíso – MG, uma estrutura técnica-administrativa adequada para o desenvolvimento dos 

trabalhos, para facilitar a comunicação com os órgãos da Administração Pública. 

6.3 - A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não 
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transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 

do Contrato. 

 

CLÁUSULA VII – MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS 

 

7.1- Qualquer modificação de forma, qualidade ou quantidades (supressão ou acréscimos), bem como 

prorrogação de prazo do fornecimento dos serviços ora contratados, poderá ser determinado pelo 

Contratante, através de aditamento a este instrumento contratual, atendendo o disposto nos artigos 57 

e 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA VIII - DOS REAJUSTES 

 

8.1- Os valores contratuais poderão, caso não implique ganho real para a empresa contratada, ser 

reajustados a cada 12 (doze) meses de vigência do contrato, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

R = Pi(I – Io)/Io 

onde: 

R  valor do reajustamento procurado; 

Pi  valor a preços iniciais contratuais, dos serviços a serem reajustados, após o 12° mês da 

prestação dos serviços; 

I  valor do IGPM, da FGV, no mês de referência para o reajustamento; 

lo  valor do IGPM, da FGV, do mês de assinatura do contrato.. 

 

CLÁUSULA IX – DA RESCISÃO 

 

9.1- O presente instrumento contratual poderá ser rescindido, uni ou bilateralmente, sendo o primeiro 

caso somente por parte do Contratante, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos 

motivos elencados no Art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.  

 

CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES 

 

10.1- Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei nº 

8.666/93, será aplicada, à licitante vencedora, multas pecuniárias nos percentuais abaixo: 

10.1.1- o atraso injustificado na execução das etapas do objeto sujeitará à Contratada multa de mora de 

0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato em atraso, para cada dia de atraso, observado o prazo 

máximo de 15 (quinze) dias; 

10.1.1.1- a multa de que trata o item anterior não impedirá a rescisão unilateral do Contrato pela 

Contratante e a aplicação de outras sanções. 

10.1.2- pela inexecução, total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá aplicar à Contratada as 

seguintes sanções, isoladas ou cumulativamente: 

10.1.2.1- multa-penalidade de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, na hipótese de 

rescisão por causa imputável à Contratada; 

10.2- O valor referente às multas poderá ser descontado dos pagamentos subseqüentes a que fizer jus, 

a Contratada, bem como das garantias prestadas. 

10.2.1- As multas supracitadas são independentes, ou seja, a aplicação de uma não exclui a outra. 
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CLAUSULA XI - DAS SUB - CONTRATAÇÕES 

 

11.1 - Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos neste Edital, a contratada poderá 

subcontratar, parcialmente, com terceiros, o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 

complementares ao objeto licitado, sendo vedada a subcontratação total dos serviços. 

11.1.1 - Caso os serviços a serem subcontratados a terceiros, se referirem a atividades de cunho técnico, 

será exigido da empresa sub-contratada o preenchimento de todas as condições que serviram às 

habilitações técnicas das licitantes. 

11.2 - A cessão parcial dos direitos e obrigações do presente Contrato a terceiros, somente será 

permitida mediante prévia e expressa autorização da Administração Municipal, sob pena de rescisão, 

de pleno direito, independente de notificação judicial, sujeitando-se, a contratada, à perda de sua 

caução. 

11.3 - Os contratos celebrados entre a contratada e terceiros, a que se refere o item anterior, reger-se-ão 

pelas normas de direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre estes e o 

Município. 

11.4 - A execução das atividades cedidas e/ou subcontratadas pressupõe o cumprimento das normas 

legais, regulamentares e contratuais. 

 

CLÁUSULA XII – CASOS OMISSOS 

 

12.1- Os casos omissos, assim como as dúvidas eventuais na aplicação desse Contrato, serão resolvidos 

com base na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, cujas normas ficam incorporadas ao presente 

instrumento, ainda que delas não se faça, aqui, menção expressa. 

 

CLÁUSULA  XIII - DO FORO 

 

13.1- As partes elegem o foro desta cidade de São Sebastião do Paraíso-MG, para dirimir quaisquer 

questões oriundas deste contrato. 

 

E assim, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento contratual, em 2 

(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas nomeadas abaixo e a tudo presentes. 

 

São Sebastião do Paraíso-MG, .....de............de 2019. 

 

_________________________ 

Walker Américo Oliveira 

Prefeito Municipal de S.S. do Paraíso-MG 

  

 

 

_________________________ 

CONTRATADA 

 



 
 

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG 

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

Praça Inês Ferreira Marcolini, nº 60 – Lagoinha 

(35) 3539-7000 / (35) 3539-7015 

compras@ssparaiso.mg.gov.br 

 

 

Testemunhas: 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II  

(PROPOSTA) 

MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO  

 

PROCESSO Nº 902/2019 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2019 

 

Apresenta-se a seguir, planilha orçamentária dos serviços a serem prestados, conforme solicitados no 

Escopo Básico e no capítulo 6 – Produtos: 

Data 

Base 
Serviço: 

04/19 
Contratação de empresa especializada em prestar serviço de consultoria para elaboração de estudo técnico visando a 

estruturação do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de Passageiro. 

 

Códi  Quantidade Valor (R$) 
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go 
Quant

. 
Unid. 

Períod

o 

(dias) 
Unitário Total 

1 PLANO DE TRABALHO  

1.1 Plano de Trabalho Detalhado 

1.1.1 COORDENAÇÃO 

1.1.1.

1 
Coordenador – consultor especial- 

Engenheiro/Arquiteto de Transporte 
1 Homem 

/dias 
7 R$ R$ 

TOTAL R$ 

 

2 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA ATUAL 

2.1.1 COORDENAÇÃO 

2.1.1.

1 
Coordenador – consultor especial- 

Engenheiro/Arquiteto de Transporte 
1 Home

m /dias 
7 R$ R$ 

2.2 LEVANTAMENTO DE DADOS 

2.2.1 Pesquisa de Origem e destino 

2.2.1.

1 
Pesquisador 

4 Homem 

/dias 
14 R$ R$ 

2.2.1.

2 
Digitador 

1 Homem 

/dias 
7 R$ R$ 

2.2.2 Pesquisas complementares  

2.2.2.

1 
Pesquisador 

4 Homem 

/dias 
14 R$ R$ 

2.2.2.

2 
Digitador 

1 Homem 

/dias 
7 R$ R$ 

TOTAL R$  

 

3 PROJETO OPERACIONAL 

3.1 
Coordenador – consultor especial- Engenheiro 

/Arquiteto de Transporte 
1 Homem 

/dias 
14 R$ R$ 

3.2 Engenheiro/Arquiteto de Transporte Sênior 
1 Homem 

/dias 
14 R$ R$ 

3.3 Engenheiro/Arquiteto Junior 
1 Homem 

/dias 
14 R$ R$ 

3.4 Digitador 
1 Homem 

/dias 
7 R$ R$ 

TOTAL R$ 

 

4 AVALIAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA 
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4.1 
Avaliação Econômica e Financeira para Novo Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de Passageiro por 

Ônibus do Município de São Sebastião do Paraíso.  

4.1.1 
Coordenador – consultor especial- 

Engenheiro/Arquiteto de Transporte 
1 Homem 

/dias 
7 R$ R$ 

4.1.2 Engenheiro/Arquiteto de Transporte Sênior 
1 Homem 

/dias 
7 R$ R$ 

4.1.4 Digitador 
1 Homem 

/dias 
7 R$ R$ 

TOTAL R$ 

 

5 
ESPECIFICAÇÃO DO CENÁRIO SELECIONADO PARA FUTURO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 

PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

5.1. 
Coordenador – consultor especial- 

Engenheiro/Arquiteto de Transporte 
1 Homem 

/dias 
14 R$ R$ 

5.2 Engenheiro/Arquiteto de Transporte Sênior 
1 Homem 

/dias 
14 R$ R$ 

5.3 Engenheiro/Arquiteto Junior 
1 Homem 

/dias 
14 R$ R$  

5.4 Digitador 
1 Homem 

/dias 
7 R$ R$ 

TOTAL R$ 

 

6 
ELABORAÇÃO DA LEI E OU DECRETO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SÃO SEBASTIÃO DO 

PARAÍSO 

6.1 
Coordenador – consultor especial- 

Engenheiro/Arquiteto de Transporte 
1 Homem 

/dias 
7 R$ R$ 

6.2 Digitador 
1 Homem 

/dias 
7 R$ R$  

TOTAL R$ 

 

7 ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

COLETIVO DE PASSAGEIRO POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO 

7.1 
Coordenador – consultor especial- 

Engenheiro/Arquiteto de Transporte  
1 Homem 

/dias 
7 R$ R$ 

7.2 Digitador 
1 Homem 

/dias 
7 R$ R$ 

TOTAL R$ 

 

8 ACOMPANHAMENTO DO CERTAME 

8.1 Coordenador – Engenheiro/Arquiteto de 1 Homem 14 R$ R$  
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Transporte  /dias 

TOTAL R$  

 

A RESUMO DAS DESPESAS COM PESSOAL 

Códi

go 
Descrição Total liquido 

Encarg

os 

sociais 
% 

Custo 

administrati

vo 
% 

Total com Encargos 

1 Coordenador – consultor especial  R$  20 - R$  

2 Engenheiro/Arquiteto de Transporte Sênior R$  84,04 30 R$  

3 Engenheiro/Arquiteto Junior R$  84,04 30 R$  

4 Digitador R$  84,04 30 R$  

5 Pesquisador R$  84,04 30 R$  

TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL R$  

 

B RESUMO DAS DESPESAS GERAIS 

Códi

go 
Descrição 

Quant

. 
Unid. 

Períod

o 
Unitário Total 

1 Hospedagem  30 diárias - R$ R$  

2 Transporte 15 viagens - R$  R$  

3 Impressões de relatórios  16 
relatóri

os 
- R$  R$  

TOTAL DE DESPESAS GERIAS R$  

 

C TAXAS 

Códi

go 
Descrição % Item de Incidência Valor 

1 Remuneração da Empresa 12,00 A e B R$  

2 Despesas Fiscais 16,62 A, B e C1 R$  

TOTAL DE TAXAS R$  

 

TOTAL GERAL R$  

PREÇO TOTAL POR EXTENSO: (.............................................................................................) 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS 
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RAZÃO SOCIAL :  

REPRESENTANTE LEGAL: 

São Sebastião do Paraíso, ................... de ........................... de 2.019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III  

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO PRÉVIO 

Apresenta-se a seguir, planilha orçamentária dos serviços a serem prestados, conforme solicitados no 

Escopo Básico e no capítulo 6 – Produtos:   

Data 

Base Serviço: 

04/19 
Contratação de empresa especializada em prestar serviço de consultoria para elaboração de estudo técnico visando a 

estruturação do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de Passageiro. 

 

Códig

o  

Quantidade Valor (R$) 

Quant

. 
Unid. 

Períod

o 

(dias) 
Unitário Total 

1 PLANO DE TRABALHO  

1.1 Plano de Trabalho Detalhado 
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1.1.1 COORDENAÇÃO 

1.1.1.1 
Coordenador – consultor especial- 

Engenheiro/Arquiteto de Transporte 
1 Homem 

/dias 
7 R$600,00 R$ 4.200,00 

TOTAL R$ 4.200,00 

 

2 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA ATUAL 

2.1.1 COORDENAÇÃO 

2.1.1.1 
Coordenador – consultor especial- 

Engenheiro/Arquiteto de Transporte 
1 Home

m /dias 
7 R$600,00 R$ 4.200,00 

2.2 LEVANTAMENTO DE DADOS 

2.2.1 Pesquisa de Origem e destino 

2.2.1.1 Pesquisador 
4 Homem 

/dias 
14 R$41,92 R$ 2.347,52 

2.2.1.2 Digitador 
1 Homem 

/dias 
7 R$124,92 R$ 874,44 

2.2.2 Pesquisas complementares  

2.2.2.1 Pesquisador 
4 Homem 

/dias 
14 R$41,92 R$ 2.347,52 

2.2.2.2 Digitador 
1 Homem 

/dias 
7 R$124,92 R$ 874,44 

TOTAL R$ 10.643,92 

 

3 PROJETO OPERACIONAL 

3.1 
Coordenador – consultor especial- 

Engenheiro/Arquiteto de Transporte 
1 Homem 

/dias 
14 R$600,00 R$ 8.400,00 

3.2 Engenheiro/Arquiteto de Transporte Sênior 
1 Homem 

/dias 
14 R$400,00 R$ 5.600,00 

3.3 Engenheiro/Arquiteto Junior 
1 Homem 

/dias 
14 R$332,00 R$ 4.648,00 

3.4 Digitador 
1 Homem 

/dias 
7 R$124,92 R$ 874,44 

TOTAL R$ 19.522,44 

 

4 AVALIAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA 

4.1 
Avaliação Econômica e Financeira para Novo Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de Passageiro por 

Ônibus do Município de São Sebastião do Paraíso.  

4.1.1 
Coordenador – consultor especial- 

Engenheiro/Arquiteto de Transporte 
1 Homem 

/dias 
7 R$600,00 R$ 4.200,00 

4.1.2 Engenheiro/Arquiteto de Transporte Sênior 
1 Homem 

/dias 
7 R$400,00 R$ 2.800,00 
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4.1.4 Digitador 
1 Homem 

/dias 
7 R$124,92 R$ 874,44 

TOTAL R$ 7.874,44 

 

5 
ESPECIFICAÇÃO DO CENÁRIO SELECIONADO PARA FUTURO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 

PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

5.1. 
Coordenador – consultor especial- 

Engenheiro/Arquiteto de Transporte 
1 Homem 

/dias 
14 R$600,00 R$ 8.400,00 

5.2 Engenheiro/Arquiteto de Transporte Sênior 
1 Homem 

/dias 
14 R$400,00 R$ 5.600,00 

5.3 Engenheiro/Arquiteto Junior 
1 Homem 

/dias 
14 R$332,00 R$ 4.648,00 

5.4 Digitador 
1 Homem 

/dias 
7 R$124,92 R$ 874,44 

TOTAL R$ 19.522,44 

 

6 
ELABORAÇÃO DA LEI E OU DECRETO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SÃO SEBASTIÃO DO 

PARAÍSO 

6.1 
Coordenador – consultor especial- 

Engenheiro/Arquiteto de Transporte 
1 Homem 

/dias 
7 R$600,00 R$ 4.200,00 

6.2 Digitador 
1 Homem 

/dias 
7 R$124,92 R$ 874,44 

TOTAL R$ 5.074,44 

 

7 ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

COLETIVO DE PASSAGEIRO POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO 

7.1 
Coordenador – consultor especial- 

Engenheiro/Arquiteto de Transporte  
1 Homem 

/dias 
7 R$600,00 R$ 4.200,00 

7.2 Digitador 
1 Homem 

/dias 
7 R$124,92 R$ 874,44 

TOTAL R$ 5.074,44 

 

8 ACOMPANHAMENTO DO CERTAME 

8.1 
Coordenador – Engenheiro/Arquiteto de 

Transporte  
1 

Homem 

/dias 
14 R$600,00 R$ 8.400,00 

TOTAL R$ 8.400,00 

 

A RESUMO DAS DESPESAS COM PESSOAL 

Códig

o Descrição Total liquido 
Encarg

os 

sociais 

Custo 

administrati

vo 
Total com Encargos 
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% % 

1 Coordenador – consultor especial  R$ 46.200,00 20 - R$ 55.440,00 

2 Engenheiro/Arquiteto de Transporte Sênior R$ 14.000,00 84,04 30 R$ 29.295,28 

3 Engenheiro/Arquiteto Junior R$ 9.296,00 84,04 30 R$ 19.452,07 

4 Digitador R$ 6.121,00 84,04 30 R$ 12.808,32 

5 Pesquisador R$ 4.695,04 84,04 30 R$ 9.824,46 

TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL R$ 126.820,13 

 

B RESUMO DAS DESPESAS GERAIS 

Códig

o Descrição 
Quant

. 
Unid. 

Períod

o 
Unitário Total 

1 Hospedagem  30 diárias - R$ R$ 2.400,00 

2 Transporte 15 viagens - R$ 1.000,00 R$ 15.000,00 

3 Impressões de relatórios  16 
relatóri

os 
- R$ 50,00 R$ 800,00 

TOTAL DE DESPESAS GERIAS R$ 18.200,00 

 

C TAXAS 

Códig

o Descrição % Item de Incidência Valor 

1 Remuneração da Empresa 12,00 A e B R$ 17.402,42 

2 Despesas Fiscais 16,62 A, B e C1 R$ 26.994,63 

TOTAL DE TAXAS R$ 44.397,05 

 

TOTAL GERAL R$ 189.417,18 
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ANEXO IV  

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa 

Civil 

 

Gerência de Trânsito e Transporte 

 

Assunto: Contratação de empresa especializada em prestar serviço de 

consultoria para elaboração de estudo técnico visando a estruturação do Sistema 

Integrado de Transporte Público Coletivo de Passageiro. 
  

1.  APRESENTAÇÃO 

Este documento especifica os procedimentos a serem observados para licitação de contratação 
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de empresa especializada em prestar serviço de consultoria para elaboração de estudo técnico 

visando a estruturação do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de Passageiro 

por Ônibus do Município de São Sebastião do Paraíso - MG 

O objetivo é promover a articulação de políticas de transporte para o acesso amplo e 

democrático ao espaço, socialmente inclusiva e sustentável para a população. 

Pretende-se implantar um sistema de transporte, organizado na forma de uma rede única. 

Todas as movimentações e deslocamentos das pessoas serão possíveis com o pagamento de 

uma única Tarifa, através de integração Física e Tarifária. 

O Projeto deve atender as diretrizes impostas pela Lei Municipal 4.204/15 que institui o Plano 

Municipal de Mobilidade – PlanMob, conforme segue: 

Seção I - Do transporte por ônibus 

 

   Art. 17 Município deverá garantir a equidade no acesso 

aos serviços de transporte coletivo por ônibus. 

 

   Art. 18 O Município deverá garantir a eficiência e eficácia 

na prestação dos serviços de transporte coletivo por ônibus. 

 

   Art. 19 A infraestrutura viária deverá ser priorizada para 

o transporte coletivo por ônibus. 

 

   Art. 20 Município deverá elaborar projeto executivo de 

integração modal, física e tarifária do transporte coletivo por ônibus. 

 

   Art. 21 O Município deverá adequar os horários e 

itinerários de acordo com estudos técnicos e pesquisas de origem e destino e 

embarque/desembarque. 

 

   Art. 22 Os pontos de embarque e desembarque deverão ser 

objeto de tratamento específico de reestruturação, contemplando sinalização e 

coberturas. 

 

   Parágrafo primeiro: nos pontos de embarque e 

desembarque de passageiros deverá conter, de forma gratuita e acessível, 
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informações sobre itinerários, horários, tarifa dos serviços e modos de interação 

com outros modais. 

 

   Art. 23 O Município deverá restringir a circulação de 

veículos de carga e descarga em determinados locais e horários, com a finalidade 

de não comprometer as manobras de conversões. 

Para que seja possível a operação do Sistema proposto, deverão ser desenvolvidos estudos e 

projetos, cuja finalidade principal será adequar o Sistema de Transportes para que as 

funcionalidades projetadas possam permitir um nível de Serviço adequado à população de 

São Sebastião do Paraíso.  

2.  OBJETO 

2.1 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em prestar serviço 

de consultoria para elaboração de estudo técnico visando a estruturação do Sistema Integrado 

de Transporte Público Coletivo de Passageiro por Ônibus do Município de São Sebastião do 

Paraíso - MG, através da elaboração de Projeto que resultará em uma Minuta de Edital, 

Minuta de Contrato e Acompanhamento do Procedimento Licitatório.  

2.2. A presente concorrência pública é do  tipo  técnica e preço, nos moldes do art. 46 da lei nº 

8.666/93, em virtude da natureza predominantemente intelectual dos serviços que serão 

contratados. 

3.  JUSTIFICATIVA  

3.1.  A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, busca qualificar o serviço de 

Transporte Coletivo do Município, de modo a atualizá-lo e modernizá-lo, especialmente nos 

aspectos relacionados à renovação da frota, a ampliação das condições de acessibilidade aos 

portadores de deficiência e mobilidade reduzida nos serviços e idosos, a implantação de 

tecnologias e sistemas modernos, e o fortalecimento dos instrumentos públicos de gestão e 

fiscalização do serviço, de forma a atender plenamente aos princípios constitucionais e os da 
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Política Nacional de Mobilidade Urbana, bem como suas diretrizes e seus objetivos, 

oferecendo, assim, serviços dignos à população e extinguindo as concessões em caráter 

precário, em atendimento ao interesse público. A elaboração e qualificação do projeto e da 

minuta do edital de licitação, por sua abrangência e complexidade, requer alocação de 

profissionais especializados em processos de modelagens para concessão desse tipo de 

serviço. Portanto, a contratação de consultoria especializada em transporte público se justifica 

pela real necessidade da Secretaria Municipal de Segurança, Pública, Trânsito, Transporte e 

Defesa Civil de aportar expertise para consolidação do Projeto e da minuta  do edital de 

licitação que visa seleção de propostas de pessoas jurídicas (empresa ou consórcios de 

empresas), que receberão delegação (ou outorga) de concessão, na forma mais vantajosa à 

administração pública e ao usuário, para prestação e exploração dos serviços de Transporte 

Público Coletivo Urbano e Rural de Passageiros por Ônibus do Município de São Sebastião 

do Paraíso.   

4.  SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO ATUAL 

4.1 O Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros do Município de Sãos Sebastião 

do Paraíso, é composto por 07 linhas urbanas e 02 linhas rurais assim distribuídas: 

4.1.1. Lote Urbano 

LINHA NOME 
T. Ciclo 

(min.) 
Extensão (Km) 

N. Viagens 

DU SAB DOM 

01 São Judas / San Genaro 
60 18 17 17 15 

60 18 16 15 15 

02 São Judas / Morumbi 
120 40 8 8 7 

120 38 8 8 7 

03 Veneza / Alvorada 
80 23 11 11 10 

80 22 11 6 - 

04 São Sebastião / Belvedere 80 25 11 4 - 

05 São Judas / Cid. Industrial 80 22 11 4 - 
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06 São Sebastião/ São Francisco 80 23 10 - - 

07 Veneza / Itamarati 80 21 10 5 - 

 

4.1.2. Lote Rural 

LINHA NOME 
T.Ciclo 

(min.) 

Extensão 

(Km) 

N. Viagens 

DU SAB DOM 

01 
S. S. Paraíso – Guardinha (saída do 

Terminal Rodoviário) 
 50 3 3 3 

02 
S. S. Paraíso – Marques (saída do Terminal 

Rodoviário) 
 40 2 2 2 

 

4.2. Lote Operacional 01 (rede urbana) 

Descrição Quant. Mês 

Passageiros/Total 101.953 Pas./mês 

Passageiros/Equivalente 89.705 Pas/mês 

Quilometragem 

Operacional 67.056 Km/mês 

Ociosa 4.520 Km/mês 

Total 71.576 Km/mês 

Frota 

Operacional 10 

Reserva 2 

Total 12 

 

4.3. Lote Operacional 02 (rede rural) 

Descrição Quant. Mês 

Passageiros/Total 7.200 Pas/mês 

Passageiros/Equivalente 7.200 Pas/mês 

Quilometragem 

Operacional 6.900 Km/mês 

Ociosa 140 Km/mês 

Total 7.040 Km/mês 
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Frota 

Operacional 2 

Reserva 1 

Total 3 

 

5.  ESCOPO BÁSICO  

5.1. O Sistema de Transporte Coletivo Público regulamentado pelo Decreto Municipal Nº 

4.858/16 deverá ser revisto, respeitando as diretrizes impostas pela Seção I do Capitulo IV da 

Lei Municipal Nº4.204/2015, que institui o Plano Municipal de Mobilidade (PLANMOB) de 

São Sebastião do Paraíso. 

5.2. Os serviços da consultoria especializada para consolidação do projeto e da minuta de 

edital da licitação deverá contemplar toda modelagem necessária e indispensável à licitação 

da concessão ou delegação de prestação e exploração dos serviços do Sistema Integrado de 

Transporte Público Coletivo de Passageiro por Ônibus do Município de São Sebastião do 

Paraíso MG, com a finalidade de atender às necessidades de deslocamento atuais e futuras da 

população, através das redes existentes e propostas para o novo Sistema Integrado de 

Transporte Público Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município.  

5.3. O projeto e o edital de licitação devem estar em compatibilização com:  

•Diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana do Município;  

•Orientações da Procuradoria Geral do Município - PROGEM relativas a questões 

pertinentes ao edital de licitação do Sistema Integrado de Transporte Coletivo Público 

Urbano de Passageiros, solicitadas pelo Município.  

5.4. O projeto e a minuta edital de licitação devem assegurar serviços de qualidade durante 

todo período de concessão, considerando as fases de evolução e implantação do sistema a ser 

licitado que abrangem o:   

5.4.1. Sistema atual (rede de linhas do sistema atual, sem solução de continuidade no 
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atendimento dos serviços e sem prejuízo ao serviço prestado);   

5.4.2. Período de transição (entre o sistema atual e o sistema proposto);  

5.4.3. Sistema proposto com rede estrutural que representam a implantação do Novo Sistema 

Integrado de Transporte Público Coletivo de Passageiro por Ônibus do Município de São 

Sebastião do Paraíso; e,  

5.4.4. Anteprojeto de Lei ou Decreto, do Novo Sistema Integrado de Transporte Público 

Coletivo de Passageiro por Ônibus do Município de São Sebastião do Paraíso, através da 

constituição de um novo Regulamento do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo 

de Passageiro por Ônibus do Município de São Sebastião do Paraíso.  

No processo de modelagem devem ser reavaliados, redefinidos e consolidados as:  

a)Diretrizes institucionais e gerenciais de curto, médio e longo prazos;  

b)Diretrizes para modelagem jurídica, técnica e financeira do sistema; e,  

c)Todos os modelos que integram o sistema a ser licitado, com fundamentação na:  

⚫ Modelagem Jurídica, que deve ser consubstanciada em toda documentação de 

natureza jurídico-institucional do edital que permeiam a delegação ou concessão à 

iniciativa privada;   

⚫ Modelagem Técnica que, através do Projeto, deve ser definida toda a lógica 

operacional e os padrões de regulamentação do setor; e,  

⚫ Modelagem Econômico-Financeira, que através dos estudos, garantam a consistência 

entre os aspectos técnicos, jurídicos e a realidade econômico-financeira do setor, 

direcionando a opção das seleções que produzam os melhores resultados 

socioeconômicos e financeiros.  

5.5. No conjunto das macroatividades deve-se ter atenção especial para os aspectos técnicos e 

financeiros da concessão visando a compatibilização dos modelos de:  
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a) Gestão;  

b) Integração e Estudo de Demanda;  

c) Operação do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de Passageiro por Ônibus 

do Município;  

d) Controle, Monitoramento e Informação ao Usuário, no que diz respeito a 

interoperabilidade entre o(s) sistema(s):   

I- Sistemas de Bilhetagem Eletrônica - SBE;   

II- Futuro Sistema Inteligente de Transporte (ITS);   

III- Sistema de controle de demanda e de oferta implantados (CCO, GPS);   

IV- Sistema de controle operacional e de comunicação implantados (CCO, painéis 

eletrônicos, etc.).   

e) Avaliação do Desempenho Operacional do futuro sistema;  

f) Financiamento e Forma de Remuneração do Serviço Prestado, considerando:   

V- Custos suportados pela tarifa do usuário e os custos suportados pelo município 

(fora da tarifa);   

VI- Prazo da concessão;   

VII- Idade média da frota;   

VIII- Valores estimados e preços da outorga, ou outro mecanismo de compensação ao 

poder público municipal, por linhas (em R$) e manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos de concessão com base no estudo de viabilidade econômico-

financeira;   

IX- Forma de remuneração do operador;   

X- Taxa Interna de Retorno - TIR máxima;   
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XI- Cálculo das tarifas;   

XII- Critérios de compensação e repasse, reajuste tarifário (critérios e índice de 

reajuste);   

XIII- Despesas com o gerenciamento da bilhetagem eletrônica, da estação central de 

integração e paradas;   

XIV- Gestão das gratuidades e abatimentos;    

XV- Taxa de gerenciamento do sistema e,  

XVI- Bens reversíveis e não reversíveis.  

6.  PRODUTOS 

Os principais produtos a serem desenvolvidos para consolidação deste Termo de Referência 

estão descritos a seguir. Todos os itens deverão conter nível de  detalhamento suficiente para 

composição do Edital de Licitação do Sistema Integrado de Transporte Coletivo Público de 

Passageiros de São Sebastião do Paraíso.  

6.1  PLANO DE TRABALHO DETALHADO  

A empresa deverá elaborar Plano de Trabalho detalhado com base no cronograma 

apresentado, que contemple todos os produtos, subprodutos e especificações técnicas 

exigidos neste Termo de Referência, através dos dados e/ou informações obtidas a partir de 

reuniões, realizadas no início do projeto, com o corpo técnico responsável pela gestão do 

contrato e afins. Para que dessa forma o órgão gestor tenha condições de acompanhar o 

andamento dos trabalhos.  

Compreende, portanto a mobilização inicial visando preparar a infraestrutura e equipe 

necessária, concomitantemente com a apresentação e homologação do Plano de Trabalho 

junto a Licitante.  

O Plano de Trabalho poderá ser reavaliado, em conjunto com o órgão gestor, diante de 
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qualquer imprevisto não programado, minimizando o impacto na execução das atividades.  

PRODUTO 01: Relatório 1 - Plano de Trabalho Detalhado  

6.2 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLETIVO PÚBLICO URBANO DE PASSAGEIROS DE SÃO SEBASTIÃO DO 

PARAISO - MG  

A etapa do diagnóstico tem como meta fazer um levantamento geral das principais variáveis 

que interferem no processo. O resultado do levantamento realizado com a inclusão da 

população no processo de levantamento de problemas servirá de subsídio à etapa de criação 

de propostas para resolução dos problemas existentes.  

6.2.1 Levantamento de Dados  

A prefeitura disponibilizará os dados e informações já existentes sobre o Sistema de 

Transporte Coletivo de Passageiros, abordando aspectos socioeconômicos, urbanísticos, 

operacionais e institucionais do sistema e, caso existam, aspectos relacionados a projetos e 

estudos já realizados. Bem como as demandas levantadas pela população registradas na 

Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil. 

A empresa deverá levantar os demais dados para subsidiar na elaboração do processo em 

especial: 

Pesquisa de Origem e Destino (O/D) do Município;  

Pesquisas Complementares como FOV – Frequência e Ocupação Visual do Transporte 

Coletivo atual. 

6.2.2 Consolidação do relatório de diagnóstico  

Consiste na reunião dos dados secundários e levantamentos de campo para fins de análise e 

compreensão do sistema atual.  

PRODUTO 02 : Relatório 2.1 – Estruturação dos Dados Levantados.  
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              Relatório 2.2 – Diagnóstico da Situação Atual do Sistema de Transporte 

Coletivo Municipal  

6.3 PROJETO OPERACIONAL  

6.3.1 Configuração dos Cenários das Modelagens Funcionais   

Deverão ser modelados cenários funcionais de oferta de serviços para o Sistema Integrado de 

Transporte Público Coletivo de Passageiro por Ônibus do Município de São Sebastião do 

Paraíso de forma que seja possível avaliar dentre as diferentes situações observadas entre 

cada um dos cenários desenvolvidos, aquela mais adequada para o município, considerando 

os aspectos institucionais, políticos e financeiros envolvidos no processo.   

Cada cenário deverá contemplar:  

a) Configuração das linhas – itinerários e definição de pontos de parada de acordo com a 

Matriz OD e demais análises obtidas no Diagnóstico;  

b) Dimensionamento da oferta por linha – definição  do traçado operacional: quantidade de 

viagens, tempo de operação, frequência, frota, de acordo com a tecnologia veicular proposta;  

c) Análise de custos e receitas operacionais – elaboração de planilha de custos operacionais e 

estimativa de receita com base nos desenhos de linhas e operação propostos, considerando 

implantação de tecnologia embarcada para monitoramento e controle operacional, bem como 

adoção de sistema de bilhetagem eletrônica.  

PRODUTO 03.1: Relatório 3.1 – Modelagem de Cenários e Seleção da Proposta.  

6.3.2 Manual de Procedimentos Operacionais  

A empresa deverá unificar através do Manual de Procedimentos Operacionais as regras que 

determinam a prestação do serviço de transporte, servindo como instrumento de gestão do 

transporte público.   

Neste manual devem ser detalhados os instrumentos legais que norteiam a gestão do 
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transporte público, abrangendo no mínimo os seguintes aspectos:  

1. Planejamento (planejamento operacional, alterações do sistema, criação, alteração e 

extinção de linhas);   

2. Controle da qualidade dos serviços (fiscalização, vistoria, monitoramento, Controle da 

oferta, avaliação de desempenho operacional);   

3. Controle operacional;   

4. Controle financeiro;   

5. Controle da remuneração das permissionárias (reajuste, revisão da remuneração), infrações 

operacionais, identidade visual dos veículos, padrão técnico dos veículos, garagens, sistema 

de bilhetagem eletrônica (incluindo a transição dos sistemas).  

PRODUTO 03.2: Relatório 3.2 – Manual de Procedimentos Operacionais do Sistema 

Proposto.  

6.3.3 Especificação da Frota e Proposta de Identidade Visual  

Consolidar, em parceria com a Gerência de Trânsito e Transporte - GTT Manual de 

Especificação da Frota para o Sistema Integrado de Transporte, utilizando como referência a 

legislação existente como ABNT NBR 15570, ABNT NBR 14022.  

Definir, a partir da consolidação do cenário projetado para implantação do Sistema Integrado 

de Transporte Público Coletivo de Passageiro por Ônibus do Município, um cronograma de 

aquisição de frota para sua efetivação.  

PRODUTO 03.3: Relatório 3.3 – Especificação da Frota por Linha e Proposta de Identidade 

Visual do Sistema Futuro.  

PRODUTO 03.4: Relatório Final 3.4 – Modelagem de Cenários, Seleção da Proposta, 

Procedimentos Operacionais do Sistema Proposto e Especificação da Frota e Proposta de 

Identidade Visual do Sistema Futuro.  
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6.4  AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA  

Para o desenvolvimento dessa atividade há necessidade de definições que impactam em 

algumas variáveis que necessitam auxílio de uma consultoria especializada para essas 

questões como:  

I. Prazo da concessão  

Para isso será necessário conhecer a rede atual e futura, e quando a rede futura entrará em 

operação (quilometragem e frota (quantidade e tipo) por lote licitado, que interferem no custo 

dos operadores; e demanda de cada lote, que interfere na receita dos operadores).  

II. Valor do contrato   

Deve estar relacionado com a demanda atual e futura (ao longo do prazo da concessão), assim 

como a tarifa ao longo do contrato de concessão.  

III. Taxa Interna de Retorno Máxima – TIR Máxima   

Definir a Taxa Interna de Retorno na modelagem econômica e financeira dentro de patamares 

de mercado de modo a não comprometer o equilíbrio entre prazo de concessão, investimentos 

e tarifa.  

IV. Tarifa de referência do sistema  

Para isso será necessário conhecer a rede atual e futura, e quando a rede futura entrará em 

operação.  

V. Critérios de revisão tarifária  

Pode-se manter uma planilha para a revisão dos coeficientes de consumo a cada X anos, para 

alteração dos pesos dos itens de  custo, caso a tarifa seja paramétrica;  

VI. Modelo de Câmara de Compensação Tarifária atual e a proposta do futuro sistema de 

liquidação, custódia e distribuição dos recursos da concessão.  

Em função das tarifas modeladas na parte funcional  do Sistema Integrado de Transporte 
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constituir um modelo de Câmara de Compensação Tarifária para garantir uma tarifa única no 

novo Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de Passageiro por Ônibus do 

Município.  

VII. Modelo de gestão das outras fontes de receitas (rendimentos financeiros com a venda 

antecipada, espaços publicitários em ônibus, lojas, cartões e outros meios), etc.  

Na definição do modelo de gestão do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de 

Passageiro por Ônibus do Município deve considerar que a gestão das receitas seja pública 

com apoio de instituições bancárias que detém capacidade, logística e expertise para controle 

e arrecadação de valores.  

VIII. Seguros e valores das suas coberturas, a serem exigidos das concessionárias.  

Definir das empresas ou consórcios que venham a concorrer no processo de licitação seguros 

tipo carta fiança para que não ocorra prejuízo no tramite do processo licitatório. 

IX. Revisão do contrato.  

Avaliar eventuais dispositivos para futuras revisões de contrato em função de adversidades 

ocorridas nas variáveis que mantém o funcionamento do Sistema Integrado de Transporte 

Público Coletivo de Passageiro por Ônibus do Município.  

PRODUTO 04: Relatório Final 4 – Avaliação Econômica e Financeira para Novo Sistema 

Integrado de Transporte Público Coletivo de Passageiro por Ônibus do Município de São 

Sebastião do Paraíso.  

6.5  ESPECIFICAÇÃO DO CENÁRIO SELECIONADO PARA O SISTEMA INTEGRADO 

DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIRO POR ÔNIBUS DO 

MUNICÍPIO 

A partir do diagnóstico e da decisão do cenário escolhido para o novo sistema, esse módulo 

compreenderá o detalhamento dos modelos e documentação técnica que compõem um 

Sistema Integrado de Transporte de passageiros por Ônibus, quais sejam:  
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1. Projeto (modelo funcional);  

2. Definição técnica da tecnologia embarcada de controle de acesso e arrecadação do Sistema 

Integrado de Transporte Público Coletivo de Passageiros por Ônibus de São Sebastião do 

Paraíso, ou seja, caderno técnico do Sistema de Bilhetagem Eletrônica que operará o futuro 

sistema;  

3. Diretrizes de Operação;  

4. Modelo Tarifário e Plano de Negócio e,  

5. Modelo Institucional e Modelo de Gestão.  

PRODUTOS 05:  Relatório 5.1: Modelo Funcional e Diretrizes de Operação  

    Relatório 5.2: Caderno Técnico de Especificação do Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica 

    Relatório 5.3: Modelo Tarifário  

    Relatório 5.4: Modelo Institucional e de Gestão  

    Relatório Final 5.5: Detalhamento da Proposta  

6.6  ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE LEI E OU DECRETO DO SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO 

DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

Nesse produto será elaborado uma nova regulamentação, para consolidar o processo de 

licitação do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de Passageiro por Ônibus do 

Município.  

Marco Regulatório das Leis:  

 A empresa deverá unificar a documentação de natureza jurídico-institucional do edital.  

 Elaborar o Anteprojeto de Lei do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de 
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Passageiros por Ônibus do Município.  

 Elaborar a Taxa de Gerenciamento do Sistema Integrado de Transporte Público 

Coletivo de Passageiro por Ônibus do Município.  

 Auxiliar na elaboração e confecção de novos regramentos (tanto de leis como de 

decretos e regulamentos) para o serviço.  

 Adequar a lei ao novo regramento que ampare a implantação, controle, 

monitoramento e avaliação da qualidade do Sistema Integrado de Transporte Público 

Coletivo de Passageiro por Ônibus do Município.  

PRODUTO 06: Relatório Final 6:  Anteprojeto de  Lei e ou Decreto do Sistema Integrado de 

Transporte Público Coletivo de Passageiro por Ônibus do Município. 

6.7  REUNIÕES DE TRABALHO, AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS E AUDIÊNCIAS 

PÚBLICAS  

Esta etapa do projeto visa integrar a equipe técnica da empresa contratada com a equipe da 

Prefeitura, objetivando a execução das atividades/produtos conforme cronograma do Termo 

de Referência e posteriormente utilizando o plano de trabalho aprovado.  

As reuniões de trabalho deverão ocorrer em função do plano de trabalho aprovado, porém há 

necessidade de a empresa contratada reunir-se no mínimo duas vezes por mês, 

independentemente de horas alocadas por atividade, com a equipe técnica do poder público 

municipal.  

A empresa deverá apresentar os produtos de forma presencial para equipe técnica da 

prefeitura para sua análise e futura homologação.  

A empresa deverá realizar uma audiência pública para apresentar a Proposta Final do 

Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de Passageiros por Ônibus de São 

Sebastião do Paraíso.  
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6.8  ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIRO POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO 

DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO 

Este bloco reúne a modelagem dos aspectos institucionais e legais, incluindo as tecnologias 

ITS  (Intelligent Transport Systems) para gestão, compreendendo o monitoramento 

operacional, a bilhetagem eletrônica  e os mecanismos para o acompanhamento continuado 

dos indicadores de desempenho para esse novo sistema.  

A) Minuta do Edital de Licitação  

Análise crítica sobre a minuta do edital em todos os seus aspectos;  

Indicação dos critérios de habilitação:  Técnica e, Jurídica.  

Estabelecimento de critérios para o prazo de vigência da concessão baseado no impacto 

econômico do empreendimento;  

Assessoramento na montagem de todo processo licitatório e,  

Assessoramento na elaboração do Contrato.  

B) Acompanhamento do Procedimento Licitatório  

Auxílio nas defesas de recursos administrativos e ou judiciais e,  

Assessoramento na realização da Audiência Pública preparatória para a licitação.  

C) Minuta do Contrato de Concessão  

Elaboração da Minuta do Contrato   

PRODUTO 08.1: Relatório 8.1: Termo de Referência do ITS  

PRODUTO 08.2: Relatório Final 8.2: Minuta do Edital e Anexos  

6.9  ACOMPANHAMENTO DO CERTAME 

Este produto contempla todo assessoramento durante o período o certame até a assinatura do 
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contrato com a nova concessionária, dando ênfase ao auxílio nas defesas de recursos 

administrativos e ou judiciais. 

7.  PRAZO ESTIMADO  

7.1 O prazo total estimado para realização dos serviços indicados nos itens 6.1 à 6.8 é de 4 

(quatro) meses contados a partir da assinatura do contrato.  

7.2 Para o Item 6.9 ACOMPANHAMENTO DO CERTAME, o prazo será conforme demanda 

no decorrer do CERTAME referente à concessão dos serviços de transporte coletivo. 

8.  CRONOGRAMA  

Apresenta-se no quadro a seguir, o cronograma previsto para a realização dos serviços 

conforme solicitados no Escopo Básico e no capítulo 6 – Produtos, dos itens de 6.1 à 6.8:   

Produto Atividades/Produtos 
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

1 PLANO DE TRABALHO                 

 Relatório Final 1 – Plano de Trabalho Detalhado                 

 Homologação do Plano de Trabalho (Prefeitura)                 

2 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA ATUAL S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

 Relatório 2.1 – Estruturação dos Dados Levantados                 

 
Relatório 2.2 - Diagnóstico da Situação Atual do Sistema de 

Transporte Coletivo Municipal  
                

 Homologação do Plano de Trabalho (Prefeitura)                 

3 PROJETO OPERACIONAL S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

 Relatório 3.1 – Modelagem de Cenários e Seleção da Proposta.                  

 
Relatório 3.2 – Manual de Procedimentos Operacionais do Sistema 

Proposto.  
                

 
Relatório 3.3 – Especificação da Frota por Linha e Proposta de 

Identidade Visual do Sistema Futuro.  
                

 

Relatório Final 3.4 – Modelagem de Cenários, Seleção da Proposta, 

Procedimentos Operacionais do Sistema Proposto e Especificação da 

Frota e Proposta de Identidade Visual do Sistema Futuro.  

                

 Homologação do Plano de Trabalho (Prefeitura)                 

4 AVALIAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

 

Relatório Final 4 – Avaliação Econômica e Financeira para Novo 

Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de Passageiro por 

Ônibus do Município de São Sebastião do Paraíso.  

                

 Homologação do Plano de Trabalho (Prefeitura)                 

5 
ESPECIFICAÇÃO DO CENÁRIO SELECIONADO PARA 

FUTURO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE 

PASSAGEIROS 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 
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 Relatório 5.1: Modelo Funcional e Diretrizes de Operação                  

 
Relatório 5.2: Caderno Técnico de Especificação do Sistema de 

Bilhetagem Eletrônica 
                

 Relatório 5.3: Modelo Tarifário                  

 Relatório 5.4: Modelo Institucional e de Gestão                  

 Relatório 5.5: Detalhamento da Proposta                  

 Homologação do Plano de Trabalho (Prefeitura)                 

6 ELABORAÇÃO DA LEI E OU DECRETO DO SISTEMA DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 
S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

 
Relatório 6:  Anteprojeto de  lei e ou Decreto do Sistema Integrado de 

Transporte Público Coletivo de Passageiro por Ônibus do Município.                 

 Homologação do Plano de Trabalho (Prefeitura)                 

7 REUNIÕES DE TRABALHO, AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS E 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

 Reuniões de trabalho                 

 Avaliação dos Produtos                 

 Audiência Pública                 

8 ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE 

PASSAGEIRO POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE SÃO 

SEBASTIÃO DO PARAISO 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

 Relatório 8.1: Termo de Referência                 

  Relatório Final 8.2: Minuta do Edital e Anexos                  

 Homologação do Plano de Trabalho (Prefeitura)                 

9. ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS  

9.1 A seleção da empresa deverá ser feita através de licitação, tipo TÉCNICA E PREÇO, 

conforme o artigo 45, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações 

posteriores.  

9.2 O julgamento e pontuação das propostas obedecerão a critérios de PREÇO (Menor Valor), 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) da pontuação, e TÉCNICA (Melhor Capacidade 

Técnica) correspondente a 50% (cinquenta por cento) da pontuação, conforme a seguinte 

equação:  

NG = (NT x 0,5) + (NP x 0,5)  

onde:  

NG = Nota Global da classificação final; 

NT = Nota Técnica resultante dos julgamentos das Propostas Técnicas; 
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NP = Nota de Preço obtida pelas licitantes, em suas Propostas Financeiras. 

9.3 As propostas de preços serão analisadas pela Comissão Especial de Licitação, que 

atribuirá os valores da “Nota da Proposta de Preços” (NP), variando de 0 (zero) a 100 (cem) 

pontos.  

9.4 As propostas técnicas serão analisadas e julgadas pela Comissão de Análise e Julgamento 

das Propostas Técnicas, atribuindo-lhes a "Nota da Proposta Técnica" (NT), variando de 

0(zero) a 100 (cem) pontos.  

9.5 Será considerada vencedora deste certame, a licitante que alcançar a MAIOR NOTA 

GLOBAL (NG), sendo as demais classificadas na ordem decrescente de suas Notas Globais. 

9.5.1 - No caso de duas ou mais licitantes obterem valores idênticos em suas Notas Globais 

(NG’s) e essas notas forem as maiores dentre as licitantes, a classificação para apurar a 

vencedora será realizada por sorteio simples, em ato público, para o qual todas as licitantes 

serão convocadas. 

9.6  Propostas Técnicas 

9.6.1- A Comissão verificará se as Propostas Técnicas atendem às condições estabelecidas no 

Edital, desclassificando as que não satisfizerem as suas exigências, no todo ou em parte. 

9.6.2 - As Propostas Técnicas serão avaliadas e valoradas pela Comissão, conforme critérios 

objetivos indicados nesse capítulo e o resultado do seu julgamento será apresentado na 

mesma sessão de seu conhecimento ou na que vier a ser designada para continuidade dos 

trabalhos.  

9.6.3 - Nesta fase será feita a análise dos elementos relativos à Metodologia do Trabalho e, 

posteriormente, da experiência técnica. 

9.6.4 - As notas, para cada um dos elementos, obedecerão à seguinte distribuição: 

PROPOSTA TÉCNICA SIGLA DA NOTA MÁXIMO DE PONTOS 
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1. Metodologia do Trabalho NMT 40 

2. Experiência Técnica NET 60 

TOTAL NT 100 

9.6.5 - A Nota Técnica – NT – final da proposta, com valor máximo de 100 (cem) pontos, será calculada 

pela soma das notas de cada um dos itens acima, de acordo com a seguinte expressão: 

NT = NMT + NET 

9.6.4.1 - Metodologia do Trabalho 

Para a avaliação da Metodologia do Trabalho será observada a descrição feita pela Licitante dos 

principais tópicos relacionados com o objeto da Licitação. 

Os assuntos deverão ser abordados com a descrição das atividades e metodologia a adotar, aspectos 

relevantes e problemas potenciais a considerar no desenvolvimento dos trabalhos, detalhamento de 

possíveis soluções alternativas e procedimentos. Demonstrando o efetivo conhecimento das técnicas e 

ações operacionais de engenharia aplicáveis à supervisão, fiscalização e gerenciamento do transporte 

coletivo urbano e sistema suplementar. 

9.6.4.1.1 - A pontuação dos itens referente à Metodologia do Trabalho será feita de acordo com o 

seguinte quadro:  

CONCEITO FATOR  

A – NÃO ATENDEU 0% da nota máxima do item 

B – ATENDEU PARCIALMENTE 50% da nota máxima do item 

C – ATENDEU PLENAMENTE 100% da nota máxima do item 

9.6.4.1.2 - Os conceitos constantes do quadro anterior serão aplicados de acordo com os seguintes 

critérios: 

a – O Conceito “não atendeu” será concedido nos casos em que a licitante não considerar o tema 

indicado ou quando o texto não corresponder ao objeto da proposta, ou ainda, quando estes forem 
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contraditórios, bem como nas hipóteses em que o texto e/ou as informações estiverem incompletas ou 

quando não for abordado algum aspecto do problema/objeto ou ainda quando as informações forem 

insuficientes para a completa compreensão do tema abordado. 

b – O Conceito “atendeu parcialmente” será concedido nos casos em que a licitante apresentar 

informações mínimas para a compreensão do tema abordado, quando houver falta de objetividade e 

clareza do texto ou quando o assunto tiver abordagem restrita em comparação com os demais 

Licitantes. 

c – O Conceito “atendeu plenamente” será concedido nos casos em que a licitante apresentar 

informações completas sobre o assunto, apresentando um texto claro e objetivo. 

9.6.4.1.3 – A metodologia deverá contemplar as solicitações do Escopo Básico e do capítulo 6 – 

Produtos, os itens serão pontuados da seguinte forma: 

Tema/

Item 
Atividades/Produtos 

Pontuaçã

o 

máxima 

do item 

Fator 

1 PLANO DE TRABALHO 5 0% 50% 100% 

2 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA ATUAL 5 0% 50% 100% 

3 PROJETO OPERACIONAL 5 0% 50% 100% 

4 AVALIAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA 5 0% 50% 100% 

5 

ESPECIFICAÇÃO DO CENÁRIO SELECIONADO 

PARA FUTURO SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

5 0% 50% 100% 

6 

ELABORAÇÃO DA LEI E OU DECRETO DO 

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SÃO 

SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

5 0% 50% 100% 

7 
REUNIÕES DE TRABALHO, AVALIAÇÃO DOS 

PRODUTOS E AUDIÊNCIA PÚBLICA 

5 0% 50% 100% 

8 ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIRO POR 

ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO 

5 0% 50% 100% 
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PARAISO 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 40 pontos 

9.6.4.2 - Experiência Técnica 

A Experiência Técnica da Licitante será avaliada em função do seu histórico de serviços realizados na 

área elaboração de estudos, pesquisas, planejamento, projetos, treinamento de pessoal, apoio a 

operação e ações de gerenciamento de transporte e será pontuada da seguinte forma: 

QUESITO MÁXIMO DE PONTOS 

a – Serviços executados pela Licitante ou seu responsável técnico 

compatíveis com o objeto da Licitação 

20 

b – Capacidade Técnica da Equipe Técnica  40 

TOTAL 60 

9.6.4.2.1 - Os Serviços Executados pela Licitante ou por seu responsável técnico, quesito (a), serão 

pontuados de acordo com o quadro a seguir: 

QUANTIDADE DE ATESTADOS APRESENTADOS PONTOS 

1 05 

2 10 

3 15 

4 20 

9.6.4.2.2 - A Capacidade Técnica da Equipe Técnica será avaliada pela função a ser exercida por cada 

integrante com a apresentação de currículos profissionais e comprovação de experiência. 

EQUIPE TÉCNICA PONTUAÇÃO 
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Engenheiro/Arquiteto de Transporte – Coordenador Até 15 pontos 

Engenheiro/Arquiteto de Transporte – Sênior Até 15 pontos 

Engenheiro/Arquiteto – Junior Até 5 pontos 

Pontuação por vínculo do profissional com a licitante Até 5 pontos 

TOTAL 40 pontos 

9.6.4.2.2.1– O critério para avaliação de cada profissional será o abaixo demonstrado, vinculado à 

comprovação de experiência na prestação de serviços em objetos similares ao edital e o nível 

acadêmico: 

⚫ Para o Engenheiro/Arquiteto Coordenador com especialização (stricto sensu) em Engenharia 

de Transportes (experiência comprovada em Estudos para Projeto Básico de Transporte 

Coletivo): 

Tempo de Experiência PONTOS 

Entre 5 (cinco) a 8 (oito) anos  3 

Acima de 8 (oito) até 12 (doze) anos  5 

Acima de 12 (doze) até 16 (dezesseis) anos  10 

Mais de 16 (dezesseis) anos  15 

⚫ Para o Engenheiro/Arquiteto de Transportes Sênior com especialização em transporte 

(experiência comprovada em Estudos para Projeto Básico de Transporte Coletivo): 

Grau de Escolaridade Tempo de Experiência PONTOS 

Mestrado/Doutorado Entre 5 (cinco) até 8 (oito) anos  3 
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Mestrado/Doutorado Acima de 8 (oito) até 12 (doze) anos  5 

Mestrado/Doutorado Acima de 12 (doze) até 16 

(dezesseis) anos 

10 

Mestrado/Doutorado Acima de 16 (dezesseis) anos 15 

Obs: O profissional que dispuser apenas da especialização (lato sensu) não será pontuado 

neste quesito  

⚫ Para o Engenheiro/Arquiteto Junior (experiência comprovada em Estudos para Projeto 

Básico de Transporte Coletivo): 

Tempo de Experiência PONTOS 

De 01 (um) até 3 (três) anos  2 

Mais de 3 (três) anos  3 

Mais de 3 (três) anos com especialização em lato sensu ou stricto 

sensu em Engenharia de Transporte 

5 

⚫  Será atribuída pontuação abaixo relacionada por profissional que comprovar vinculo com a 

licitante por mais de 12 meses:  

EQUIPE TÉCNICA PONTUAÇÃO 

Engenheiro/Arquiteto de Transporte – Coordenador 2 pontos 

Engenheiro/Arquiteto de Transporte – Sênior 2  pontos 

Engenheiro/Arquiteto – Junior 1  pontos 

TOTAL Até 5  pontos 

9.6.4.2.2.2 – Para comprovação de vínculo a mais de 12 meses, poderá ser apresentado: Contrato Social, 
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Comprovação Trabalhista ou Contrato de Prestação de Serviço com assinaturas reconhecidas; 

9.6.4.2.3 – Para o julgamento deverá ser apresentado pela licitante uma lista com os nomes e currículos 

dos profissionais que serão julgados deste item; 

9.6.4.2.3.1 – Deverá ser apresentado para o julgamento da equipe técnica apenas 01(um) profissional 

para cada um dos itens Engenheiro/Arquiteto de Transporte Coordenador, Engenheiro/Arquiteto de 

Transporte Sênior e Engenheiro/Arquiteto Júnior. 

9.6.5 - A abertura do Envelope –Proposta Financeira dos licitantes qualificados, somente ocorrerá após 

transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou tendo deles havido desistência expressa ou, 

ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, com relação à fase de qualificação (julgamento das 

Propostas Técnicas). 

9.6.6 - Será consignada em ata a manifestação dos proponentes em interpor recursos, bem como a sua 

desistência pelos demais. 

9.6.7 - O não comparecimento da licitante ou de seu representante a quaisquer reuniões relativas a essa 

licitação ou, mesmo, a falta de sua assinatura nas atas de reuniões correspondentes, não impedirá que 

elas se realizem e implicará na sua tácita concordância com as decisões da Comissão, não cabendo, aos 

ausentes, o direito à reclamação de qualquer natureza. 

9.6.7.1- A Comissão de Licitação poderá, na mesma reunião em que divulgar o resultado da Nota 

Técnica (NT) obtida pelas licitantes nas suas Propostas Técnicas, proceder a abertura dos envelopes de 

Propostas Financeiras, dos licitantes qualificados, desde que tenha havido desistência expressa dos 

licitantes em interpor recursos. 

9.6.8 - Ao final desta etapa dos trabalhos será lavrada ata circunstanciada da reunião, devendo constar 

a data, local, nomes dos membros da Comissão, nome dos Licitantes e de seus representantes, o nome 

das empresas julgadas qualificadas e o das não qualificadas tecnicamente, as pontuações obtidas pelas 

licitantes, etc., enfim, quaisquer elementos e/ou dados que interessarem ao julgamento dessa fase. 

9.6.9 - Do resultado do julgamento das Propostas Técnicas caberá recurso na forma definida no 

presente Edital. 

9.6.10 - Após a fase de qualificação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo 
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decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

9.7  Propostas Financeiras 

9.7.1 - A Comissão verificará se as Propostas Financeiras atendem ás condições estabelecidas no Edital, 

desclassificando as que não satisfazem as suas exigências, no todo ou em parte. 

9.7.2 - Serão desclassificadas as propostas Financeiras que: 

9.7.2.1 - Não estiverem de acordo com as exigências do edital; 

9.7.2.2 - Que apresentarem borrões, rasuras, emendas ou ressalvas; 

9.7.2.3 - Contiverem qualquer limitação, reservas ou condições em desacordo com o edital; 

9.7.2.4 - Contiverem qualquer oferta de vantagem não prevista no edital; 

9.7.2.5 - Forem apresentadas de maneira incompleta, observadas as determinações do edital; 

9.7.2.6 - Indicarem preços (global ou unitário) simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, bem como as 

que desobedecerem a acordos sindicais, ainda que, nesse edital, não haja previsão de limites mínimos 

(§ 3º do Art. 44 da lei nº 8.666/93); 

9.7.2.7 - Indicarem preços (global ou unitário) manifestamente inexeqüíveis, nos termos do Art. 48, 

Inciso II, § 1º, da Lei 8.666/93. 

9.7.3 - As propostas que atenderem as condições previstas no Edital serão verificadas pela Comissão 

Especial de Licitação quanto a eventuais erros aritméticos na elaboração das Planilhas Demonstrativas 

do Preço Orçado. Caso se constate essa hipótese, a Comissão de Licitação procederá às correções 

necessárias para apuração dos preços totais, obedecidas as seguintes disposições: 

9.7.3.1 - Havendo divergência entre os valores parciais e o produto das quantidades pelos seus 

respectivos preços unitários a Comissão procederá a correção dos valores parciais; 

9.7.3.2 - Havendo divergência entre o valor total e a soma dos valores parciais será corrigido o valor 

total, mantidos os valores parciais; 

9.7.3.3 - Havendo divergência entre o valor total registrado sob forma numérica e o valor total 

apresentado por extenso, prevalecerá esse último. 
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9.7.3.4 - As propostas financeiras serão ordenadas e classificadas em ordem crescente, segundo os seus 

Preços Globais (PG) propostos, sendo atribuída, a cada uma, uma Nota de Preço (NP), calculada com 4 

(quatro) casas decimais. 

9.7.3.5. Serão atribuídos 100 (cem) pontos à proposta de preços da PROPONENTE que apresentar o 

menor preço global. 

9.7.3.6. A Nota de Preço (NP) será o total da multiplicação por 100 (cem) da razão inversa do menor 

preço global ofertado, resultando em uma nota máxima de 100 (cem) de acordo com a seguinte 

fórmula: 

NP = (Pr1/Pr2) X 100 

Onde: 

NC = Nota de Preço; 

Pr1 = Preço global da proposta com menor valor ofertado; e 

Pr2 = Preço global da proposta da PROPONENTE  

 

10 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

10.1 - Prova de Registro ou inscrição da PROPONENTE e seu(s) responsável(eis) técnico(s), junto ao 

CREA/CAU da região sede da empresa. 

10.2- Comprovação que a empresa possui em seu corpo técnico profissional(ais) de nível superior, 

detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de serviços de características 

semelhantes e compatíveis com o objeto desta licitação;  

10.2.1- O(s) referido(s) atestado(s) técnico(s) poderá(ão) ser firmado por pessoa jurídica de direito 

público ou privado e deverá(ao) ter sido emitido(s) em nome de profissional(ais) comprovadamente 

integrante do corpo técnico da licitante, na data de apresentação da documentação para habilitação; 

10.2.2- A comprovação de que o profissional pertence ao corpo técnico da licitante será por qualquer 

documento idôneo que demonstre o vínculo do profissional com a empresa licitante.  
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10.2.3- O(s) atestado(s) deve(m) estar devidamente registrado(s) no CREA/CAU, comprovando que 

o(s) profissional(ais) executou(aram) ou participou(aram) da execução de serviços compatíveis em 

características, quantidades e prazos, com itens relevantes do objeto aqui licitado: 

A) - Serviços de Projetos ou Apoio Técnico ou Gerenciamento ou Assessoria para Sistema 

de Transportes Urbanos; 

B) - Estudos e/ou projetos básicos visando a estruturação de Edital de Licitação dos 

Serviços de Transporte Público Coletivo de Passageiro por Ônibus. 

10.2.4- Todos os atestados técnicos deverão estar chancelados pelo CREA/CAU constando, ainda, em 

cada um, a indicação de sua vinculação à CAT (Certidão de Acervo Técnico) correspondente, emitida 

pelo CREA/CAU; 

10.2.5- O atestado técnico emitido em nome do profissional de nível superior somente poderá ser 

utilizado por uma única empresa licitante, nesta licitação. Caso o mesmo atestado seja apresentado 

por mais de uma licitante, o mesmo não será considerado como documento comprovador da 

qualificação técnica requerida. 

10.3 – Comprovação de capacidade técnica operacional do licitante, através de atestado (s) fornecido 

(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem experiência na execução em 

contratos, dos seguintes itens de serviço e parcelas de maior relevância abaixo listadas: 

A) Serviços de Projetos ou Apoio Técnico ou Gerenciamento ou Assessoria para Sistema de 

Transportes Urbanos; 

B) - Estudos e/ou projetos básicos visando a estruturação de Edital de Licitação dos 

Serviços de Transporte Público Coletivo de Passageiro por Ônibus. 

10.3.1 - O(s) atestado (s) para comprovação de capacidade técnica operacional deve(m) estar em nome 

da licitante pessoa jurídica. 

10.3.2 - Indicação das instalações, aparelhamento e pessoal, adequados e disponíveis para realização 

deste objeto, bem como a qualificação de um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 

pelos trabalhos e em conformidade com os incisos I, II, III e IV do art. 30 da lei nº 8.666/93 e suas 

alterações. 
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10.3.3 – Os interessados no certame, para a correta formulação da proposta, deverão, 

FACULTATIVAMENTE realizar visita técnica, monitorada, a ser agendada na Gerência de Trânsito e 

Transporte, situada nesta cidade na Av. Monsenhor Mancini, nº 755 2º anda – Vila Dalva, devendo ser 

agendada pelo telefone (35) 3539-4012, até o último dia que antecede o recebimento dos envelopes. 

10.3.3.1 - A visita deve ser realizada por representante da empresa licitante. Para o credenciamento, o 

profissional deverá apresentar documento de identificação pessoal e instrumento que comprove o 

vínculo com a licitante. 

10.3.3.2 – Caso o licitante opte por não realizar a visita técnica, deverá o mesmo apresentar declaração 

de que recebeu todos os documentos necessários e de que tomou conhecimento das condições para a 

execução dos serviços pretendidos. 

10.3.4 - Não será admitida a participação de um mesmo profissional como representante de mais de 

uma empresa licitante. 

11 – PLANILHA DE ORÇAMENTO 

Apresenta-se a seguir, planilha orçamentária dos serviços a serem prestados, conforme 

solicitados no Escopo Básico e no capítulo 6 – Produtos:   

Data 

Base Serviço: 

04/19 Contratação de empresa especializada em prestar serviço de consultoria para elaboração de estudo técnico visando a estruturação do Sistema Integrado de 

Transporte Público Coletivo de Passageiro. 

 

Código  
Quantidade Valor (R$) 

Quant. Unid. Período 

(dias) Unitário Total 

1 PLANO DE TRABALHO  

1.1 Plano de Trabalho Detalhado 

1.1.1 COORDENAÇÃO 

1.1.1.1 Coordenador – consultor especial- Engenheiro/Arquiteto de 

Transporte 
1 Homem 

/dias 
7 R$600,00 R$ 4.200,00 

TOTAL R$ 4.200,00 

 

2 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA ATUAL 

2.1.1 COORDENAÇÃO 

2.1.1.1 Coordenador – consultor especial- Engenheiro/Arquiteto de 

Transporte 
1 Homem 

/dias 
7 R$600,00 R$ 4.200,00 

2.2 LEVANTAMENTO DE DADOS 

2.2.1 Pesquisa de Origem e destino 
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2.2.1.1 Pesquisador 4 Homem 

/dias 
14 R$41,92 R$ 2.347,52 

2.2.1.2 Digitador 1 Homem 

/dias 
7 R$124,92 R$ 874,44 

2.2.2 Pesquisas complementares  

2.2.2.1 Pesquisador 4 Homem 

/dias 
14 R$41,92 R$ 2.347,52 

2.2.2.2 Digitador 1 Homem 

/dias 
7 R$124,92 R$ 874,44 

TOTAL R$ 10.643,92 

 

3 PROJETO OPERACIONAL 

3.1 Coordenador – consultor especial- Engenheiro/Arquiteto de 

Transporte 
1 Homem 

/dias 
14 R$600,00 R$ 8.400,00 

3.2 Engenheiro/Arquiteto de Transporte Sênior 1 Homem 

/dias 
14 R$400,00 R$ 5.600,00 

3.3 Engenheiro/Arquiteto Junior 1 Homem 

/dias 
14 R$332,00 R$ 4.648,00 

3.4 Digitador 1 Homem 

/dias 
7 R$124,92 R$ 874,44 

TOTAL R$ 19.522,44 

 

4 AVALIAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA 

4.1 Avaliação Econômica e Financeira para Novo Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de Passageiro por Ônibus do Município de São Sebastião 

do Paraíso.  

4.1.1 Coordenador – consultor especial- Engenheiro/Arquiteto de 

Transporte 
1 Homem 

/dias 
7 R$600,00 R$ 4.200,00 

4.1.2 Engenheiro/Arquiteto de Transporte Sênior 1 Homem 

/dias 
7 R$400,00 R$ 2.800,00 

4.1.4 Digitador 1 Homem 

/dias 
7 R$124,92 R$ 874,44 

TOTAL R$ 7.874,44 

 

5 ESPECIFICAÇÃO DO CENÁRIO SELECIONADO PARA FUTURO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

5.1. Coordenador – consultor especial- Engenheiro/Arquiteto de 

Transporte 
1 Homem 

/dias 
14 R$600,00 R$ 8.400,00 

5.2 Engenheiro/Arquiteto de Transporte Sênior 1 Homem 

/dias 
14 R$400,00 R$ 5.600,00 

5.3 Engenheiro/Arquiteto Junior 1 Homem 

/dias 
14 R$332,00 R$ 4.648,00 

5.4 Digitador 1 Homem 

/dias 
7 R$124,92 R$ 874,44 

TOTAL R$ 19.522,44 

 

6 ELABORAÇÃO DA LEI E OU DECRETO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

6.1 Coordenador – consultor especial- Engenheiro/Arquiteto de 

Transporte 
1 Homem 

/dias 
7 R$600,00 R$ 4.200,00 

6.2 Digitador 1 Homem 

/dias 
7 R$124,92 R$ 874,44 

TOTAL R$ 5.074,44 

 

7 ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIRO POR 

ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO 

7.1 Coordenador – consultor especial- Engenheiro/Arquiteto de 1 Homem 7 R$600,00 R$ 4.200,00 
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Transporte  /dias 

7.2 Digitador 1 Homem 

/dias 
7 R$124,92 R$ 874,44 

TOTAL R$ 5.074,44 

 

8 ACOMPANHAMENTO DO CERTAME 

8.1 Coordenador – Engenheiro/Arquiteto de Transporte  1 Homem 

/dias 14 R$600,00 R$ 8.400,00 

TOTAL R$ 8.400,00 

 

A RESUMO DAS DESPESAS COM PESSOAL 

Código Descrição Total liquido 
Encargos 

sociais 
% 

Custo 

administrativo 
% 

Total com Encargos 

1 Coordenador – consultor especial  R$ 46.200,00 20 - R$ 55.440,00 

2 Engenheiro/Arquiteto de Transporte Sênior R$ 14.000,00 84,04 30 R$ 29.295,28 

3 Engenheiro/Arquiteto Junior R$ 9.296,00 84,04 30 R$ 19.452,07 

4 Digitador R$ 6.121,00 84,04 30 R$ 12.808,32 

5 Pesquisador R$ 4.695,04 84,04 30 R$ 9.824,46 

TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL R$ 126.820,13 

 

B RESUMO DAS DESPESAS GERAIS 

Código Descrição Quant. Unid. Período Unitário Total 

1 Hospedagem  30 diárias - R$ R$ 2.400,00 

2 Transporte 15 viagens - R$ 1.000,00 R$ 15.000,00 

3 Impressões de relatórios  16 relatórios - R$ 50,00 R$ 800,00 

TOTAL DE DESPESAS GERIAS R$ 18.200,00 

 

C TAXAS 

Código Descrição % Item de Incidência Valor 

1 Remuneração da Empresa 12,00 A e B R$ 17.402,42 

2 Despesas Fiscais 16,62 A, B e C1 R$ 26.994,63 

TOTAL DE TAXAS R$ 44.397,05 

 

TOTAL GERAL R$ 189.417,18 

12 - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 

12.1 Os serviços efetuados serão apresentados através de Relatórios Mensais de Acompanhamento e 

seus anexos, devendo guardar estreita relação com as Ordens de Serviço. 

12.2 Os pagamentos serão autorizados somente após a entrega destes relatórios, e aprovação deste 

pelo contratante, com base nos preços unitários do contrato. 
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Walquíria Caetano de Pádua Vieira 
Engenheira Civil Nível I – Mat. 6733 
Gerente de Trânsito e Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

 

São Sebastião do Paraíso-MG, _____de ________de 2019. 

 

 

À  

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG 

Comissão Permanente de Licitação 

Concorrência Pública nº 005/2019 

 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestar serviço de consultoria para elaboração de 

estudo técnico visando a estruturação do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de 

Passageiros, através de elaboração de projeto que resultará em uma minuta de edital, minuta de 

contrato e acompanhamento de procedimento licitatório. 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 A Empresa __________________________________, inscrita no CNPJ nº 
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________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 

________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº________________                  

e do CPF nº                         , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da lei nº 8.666 de 

21 de junho de 1993 e acrescida pela lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável Legal 

Nome Legível e RG 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

  

MODELO DE CREDENCIAMENTO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

 

São Sebastião do Paraíso-MG, _____de ________de 2019. 

 

 

À  

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG  

Comissão Permanente de Licitação 

Concorrência Pública nº 005/2019 

 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestar serviço de consultoria para elaboração de 

estudo técnico visando a estruturação do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de 

Passageiros, através de elaboração de projeto que resultará em uma minuta de edital, minuta de 

contrato e acompanhamento de procedimento licitatório. 

 

 

O abaixo assinado responsável legal pela empresa ___________________ inscrita no CNPJ sob o nº                      

vem pela presente, informar a V.Sas. que ____________________,  CPF Nº _________________, é a 

pessoa designada para representar nossa empresa na visita técnica prevista no Edital da Licitação 

acima referida. 
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Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável Legal 

Nome Legível e RG 

 

 

Endereço 

CNPJ 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO HÁ FATO IMPEDITIVO 

 

São Sebastião do Paraíso-MG, _____de ________de 2019. 

 

À  

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG 

Comissão Permanente de Licitação 

Concorrência Pública nº 005/2019 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestar serviço de consultoria para elaboração de 

estudo técnico visando a estruturação do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de 

Passageiros, através de elaboração de projeto que resultará em uma minuta de edital, minuta de 

contrato e acompanhamento de procedimento licitatório. 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

  A Empresa                                                                  , inscrita no CNPJ sob o nº                      , 

por meio de seu representante legal o(a) Sr.(a)                          , portador(a) da Carteira de Identidade nº                           

e do CPF nº                         , DECLARA sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em 

quaisquer das seguintes situações: 

a) ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 

b) ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
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contratar com a Administração, nos últimos 2 (dois) anos; 

c) impedida de licitar, de acordo com o previsto no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

Nos termos do artigo 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, comprometemo-nos a 

informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e da qualificação exigidas pelo 

edital. 

 

  Por ser verdade, firma a presente. 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável Legal 

Nome Legível e RG 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DOS VALORES PROPOSTOS 

 

 

 

São Sebastião do Paraíso-MG, _____de ________de 2019. 

 

 

À  

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG 

Comissão Permanente de Licitação 

Concorrência Pública nº 005/2019 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestar serviço de consultoria para elaboração de 

estudo técnico visando a estruturação do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de 

Passageiros, através de elaboração de projeto que resultará em uma minuta de edital, minuta de 

contrato e acompanhamento de procedimento licitatório. 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

  A Empresa                                                                 , inscrita no CNPJ sob o nº                      , 

por meio de seu representante legal o(a) Sr.(a)                          , portador(a) da Carteira de Identidade nº                           

e do CPF nº                         , DECLARA que em todos os valores propostos (preços unitários e global), 

estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários e 
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fiscais, as taxas e os impostos federais, estaduais e municipais incidentes, além do lucro da empresa, 

constituindo-se os mesmos, desse modo, na única forma de remuneração pela execução dos serviços 

prestados. 

 

  Por ser verdade, firma a presente. 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável Legal 

Nome Legível e RG 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

 

São Sebastião do Paraíso – MG, _____de ________de 2019. 

 

 

À  

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG 

Comissão Permanente de Licitação 

Concorrência Pública nº 005/2019 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestar serviço de consultoria para elaboração de 

estudo técnico visando a estruturação do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de 

Passageiros, através de elaboração de projeto que resultará em uma minuta de edital, minuta de 

contrato e acompanhamento de procedimento licitatório. 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

  A Empresa                                                                 , inscrita no CNPJ sob o nº                      , 

por meio de seu representante legal o(a) Sr.(a)                          , portador(a) da Carteira de Identidade nº                           

e do CPF nº                         , DECLARA caso vencedora nesta licitação, a licitante se compromete que a 

prestação de seus serviços será realizada em conformidade com as determinações da Administração 
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Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, trânsito, transporte e Defesa Civil. 

 

  Por ser verdade, firma a presente. 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável Legal 

Nome Legível e RG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE A ESTRUTURA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA 

 

 

 

São Sebastião do Paraíso – MG, _____de ________de 2019. 

 

 

À  

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG 

Comissão Permanente de Licitação 

Concorrência Pública nº 005/2019 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestar serviço de consultoria para elaboração de 

estudo técnico visando a estruturação do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de 

Passageiros, através de elaboração de projeto que resultará em uma minuta de edital, minuta de 

contrato e acompanhamento de procedimento licitatório. 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

  A Empresa                                                                 , inscrita no CNPJ sob o nº                      , 

por meio de seu representante legal o(a) Sr.(a)                          , portador(a) da Carteira de Identidade nº                           

e do CPF nº                         , DECLARA que a licitante manterá durante todo o período de 
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desenvolvimento dos serviços, na cidade de São Sebastião do Paraíso - MG, uma estrutura técnica-

administrativa adequada para o desenvolvimento dos trabalhos, para facilitar a comunicação com os 

órgãos da Administração Pública. 

 

  Por ser verdade, firma a presente. 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável Legal 

Nome Legível e RG 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

 

 

 

São Sebastião do Paraíso – MG, _____de ________de 2019. 

 

 

À  

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG 

Comissão Permanente de Licitação 

Concorrência Pública nº 005/2019 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestar serviço de consultoria para elaboração de 

estudo técnico visando a estruturação do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de 

Passageiros, através de elaboração de projeto que resultará em uma minuta de edital, minuta de 

contrato e acompanhamento de procedimento licitatório. 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

  A Empresa _________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_________________________, por meio de seu representante legal o(a) Sr.(a)...................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade nº__________________ e do CPF nº________________________, 
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DECLARA que após análise do Edital da Concorrência nº 005/2019 compreendemos as condições 

gerais e específicas nele contidas e manifestamos estarmos de acordo com as mesmas. Estamos cientes 

que a apresentação de nossa proposta implica na aceitação dos Termos do Edital da referida 

concorrência. 

 

  Por ser verdade, firma a presente. 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável Legal 

Nome Legível e RG 

 

 

 


