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 MUNICÍPIO DE TIMBÓ/CENTRAL DE LICITAÇÕES 

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FUMTRAN 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2021 (RETIFICADO) 
 
 

Tipo de Comparação: por item 
Tipo de Julgamento: menor preço 
 
O Município de Timbó/SC, através da através do Fundo Municipal de Trânsito, (localizado na General 
Osório nº 120, Praça das Bandeiras, Centro), CNPJ n.º 25.137.807/0001-00, representado pela 
Secretária de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços, Srtª. Bruna de 
Andrade, informa que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, com a finalidade de 
selecionar propostas objetivando A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDIANTE 
FORNECIMENTO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA E SERVIÇO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE TIMBÓ, cujas 
especificações detalhadas encontram-se no Anexo I, que acompanha o Edital. 
 
Rege a presente licitação a Lei n.º 8.666/1993, Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, 
Decretos Municipais n.º 445/2006, n.º 2.976/2012, n.º 3.568/2014 e demais legislações aplicáveis. 
 
Os envelopes, juntamente com o credenciamento deverão ser protocolados* e entregues na Central 
de Licitações da Prefeitura de Timbó/SC até a data e horário limites abaixo descritos: 
Data:17/11/2021    
Data:26/11/2021    
Hora: 09h00min (horário de Brasília) 
Local da entrega:  Prefeitura de Timbó/SC 
   Avenida Getúlio Vargas, n.º 700, Centro 
   Timbó/SC – CEP 89.120-000 
   Central de Licitações 
 
* Para fins de atendimento ao horário limite de entrega dos envelopes, considerar-se-á o horário expresso no protocolo 

fornecido pela Central de Licitações do Município, sendo que os envelopes das participantes protocolados após o horário 
limite exposto serão desclassificados.  

    
O Início da Sessão Pública e a abertura dos envelopes de propostas ocorrerão: 
Data: 17/11/2021 
Data:26/11/2021    
Hora: 09h05min (horário de Brasília) 
Local da abertura:  Prefeitura de Timbó/SC 
   Avenida Getúlio Vargas, n.º 700, Centro 
   Timbó/SC – CEP 89.120-000 
   Sala de Licitações 
 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
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subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
do Pregoeiro em contrário. 
As dúvidas pertinentes à presente licitação serão esclarecidas pela Central de Licitações no seguinte 
endereço e contatos: 
 
TELEFONE: (47) 3380.7000 - ramal 7035; 
E-MAIL: licitacoes@timbo.sc.gov.br; 
ENDEREÇO: Avenida Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC, CEP: 89.120-000; 
HORÁRIO DE EXPEDIENTE: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, e das 14h às 17h. 
 
NOTA: Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente edital deverá ser encaminhado por escrito à Central de Licitações, através do endereço e/ou 
e-mail descrito acima. As dúvidas dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 
estritamente informais e não poderão ser consideradas como condições editalícias. 
 
 
1 - OBJETO  
 
1.1 - O presente edital tem por objetivo receber propostas destinadas a contratação do serviço de 
transporte mediante fornecimento de ônibus com motorista e serviço de bilhetagem eletrônica para 
prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros de timbó, cujas especificações detalhadas 
encontram-se no Anexo I, que acompanha o Edital. 
 

1.1.1 - Os veículos e os funcionários, deverão ser disponibilizados pelo prestador ao 
município, de modo a garantir a execução de forma contínua e permanente do serviço 
de transporte coletivo do município de Timbó, obedecendo à área de operação, faixa 
de acessibilidade, horários, itinerários e frequência horária pré-estabelecida e que 
atendam integralmente as necessidades da população. 
 

1.2 - DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO OBJETO: 
 

1.2.1. A CONTRATADA, fornecerá os veículos e pessoal de modo a atender aos horários e 
itinerários estabelecidos pelos DEMUTRAN; responsável pela administração e fiscalização do 
sistema, observadas as seguintes características mínimas: 

 
1.2.1.1 – Deverão ser fornecidos no mínimo 04 (quatro) veículos dos quais 03 (três) 
operantes e 01 (um) reserva, sendo todos os 04 veículos do tipo básico ou padron (ABNT 
NBR 15570/2011), que irão percorrer operacionalmente o máximo de 13.843,87 km 
mensais. 
 
1.2.1.2 - Considera-se quilometragem operacional do sistema, para fins de remuneração 
do serviço contratado, aquela componente das linhas em operação, excetuada a km 
morta (assim compreendida aquela do terminal à garagem) que fica sob o custo 
exclusivo da Contratada. 

mailto:licitacoes@timbo.sc.gov.br
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1.2.1.3 - Para fins de disponibilização de equipamento e pessoal, registra-se que as 
operações dos serviços de transporte coletivo municipal de passageiros está organizada 
em escalas de segunda a sexta das 03:50h as 23:30h. 

  
1.2.2 - Os horários e percursos poderão ser alterados pelo departamento municipal de trânsito 
e transporte – DEMUTRAN, respeitados os critérios estabelecidos nos itens 1.2.1. 
 
1.2.3 - O Serviço será colocado à disposição da população, contra a exigência de pagamento 
de Tarifa Pública a ser fixada pelo Município de acordo com a natureza do serviço oferecido, 
observado, quando for o caso, o direito a reduções ou isenções. 
 
1.2.4 - O usuário também tem a possibilidade de fazer a integração a partir do Terminal 
Rodoviário Urbano Prefeito Donigo Wolter e Terminal Rodoviário Intermunicipal Helmuth 
Hasse. 
 
1.2.5 - Está estruturado em 38 linhas e 38 horários, com uma média de 636,5 km/dia (segunda 
a sexta-feira). 
 
1.2.6 - São isentos do pagamento da tarifa, devendo a CONTRATADA realizar o transporte sem 
a cobrança de qualquer importância: 
I- Nos termos da Lei Municipal nº 2.441/2009: Fica assegurada a gratuidade da tarifa no 
transporte coletivo urbano às pessoas idosas. 
II- Nos termos da Lei Municipal nº 2314/2006: A gratuidade fica assegurada as pessoas 
portadoras de necessidades especiais, em estado de vulnerabilidade e ao acompanhante do 
deficiente incapaz de se deslocar sem assistência de terceiros.  
 
1.2.7 - O aluno do Ensino Fundamental e Médio, devidamente matriculado, terá direito a 
desconto de 50% (cinqüenta por cento) do valor da tarifa, mediante a aquisição de passe 
mensal, durante o período escolar, no trajeto escola-casa e vice-versa. 

 
1.3 - DA FIXAÇÃO DA TARIFA:  
 

1.3.1 - O valor da tarifa será fixada e revisada, mediante decreto do Poder Executivo, quando 
se verificar aumento na respectiva despesa orçada, levando-se em conta:  
I- Os custos de operação e manutenção dos serviços.  
II- Modicidade tarifária. 

 
1.4 - DA BILHETAGEM ELETRONICA: 
 

1.4.1 - A CONTRATADA deverá possuir em seus veículos sistema de bilhetagem eletrônica, que 
atenda aos requisitos constantes do Decreto Municipal nº 4.951/2018, de modo a fornecer ao 
município todas as informações necessárias à correta administração do sistema, bem como 
viabilizar a correta fiscalização pelo MUNICÍPIO as informações alusivas ao sistema em 
operação. 
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1.5 - A Contratada não pode subempreitar, ceder ou sublocar, o objeto que restou vencedora, exceto 
aquilo que não se inclua em sua especialização, o que dependerá de prévia anuência da Administração, 
por escrito, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada pelo ônus e perfeição técnica do mesmo. 
 
1.6 - As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste Edital e 
das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral 
cumprimento do contrato. 
 
 
2 – ORÇAMENTO 
 
2.1 - Dotações orçamentárias/convênios extraorçamentários a serem utilizados: 
 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

24 Demutran 

1 Demutran 

2710 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN 

3339039990000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

24 Demutran 

1 Demutran 

2710 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN 

3339039990000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 

3000000 Recursos Ordinários 

 
 
 
3 - PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto 
da contratação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante 
neste Edital e seus anexos. 
 
3.2 - Serão admitidos a participar os que estejam legalmente constituídos para os fins do objeto 
pleiteado.  
 
3.3 - É vedada a participação de pessoa jurídica que tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão 
da Administração direta ou indireta (independente da esfera governamental) ou ainda que esteja com 
direito de participar de licitação suspenso declarado por qualquer órgão/ente público12. 

                                                 
1 REsp 151567 / RJ - SEGUNDA TURMA - STJ -  Relator: Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS. Publicação: DJ 14/04/2003 
p. 208. 
2 ACÓRDÃO Nº 2218/2011 - TCU -1ª Câmara. 
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3.4 - É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais de 
uma empresa num mesmo item ou lote, bem como mais de um representante por empresa. 
 
3.5 - Somente poderão se manifestar os representantes das proponentes devidamente credenciados.  
 
3.6 - Não será admitida a participação de consórcios. 
 
3.7 - Não será aceita a participação de empresas cujo(s) proprietário(s) ou sócio(s) seja(m) servidor(es) 
público(s), vereadores ou agentes políticos do Município de Timbó/SC.  
 
 
4 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
 
4.1 - Os interessados poderão solicitar, por escrito, esclarecimentos e providências, e, em até 02 (dois) 
dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, impugnar o ato convocatório. 
 
4.2 – Caberá ao Pregoeiro encaminhar a impugnação à autoridade competente, que decidirá no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas.  
 
4.3 - Os demais atos decisórios do pregoeiro e Autoridade Competente poderão ser objeto de recurso 
no prazo de 05 (cinco) dias nos termos da Lei n.º 8.666/1993. 
 
4.4 - As impugnações e/ou recursos deverão ser protocolados dentro do prazo previsto em lei, junto 
ao setor de Licitações do Município de Timbó/SC (Avenida Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, CEP: 89.120-
000), no horário de expediente disposto no preâmbulo deste edital, fazendo constar, 
obrigatoriamente, fora do envelope (devidamente lacrado) o “número da licitação”, seu conteúdo 
(“Interposição de Impugnação e/ou Recurso”) e seu encaminhamento aos cuidados da Central de 
Licitações, sob pena da não apreciação e nulidade. 
 
4.5 - Serão aceitas impugnações e/ou recursos enviados por fac-símile ou outro meio eletrônico de 
transmissão de dados, estando sua validade condicionada à apresentação do original na forma 
legalmente estabelecida na Lei Federal n.º 9.800/1999. 
 
4.6 - Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das 
seguintes providências: 
 
a)      Anulação ou revogação do edital; 
b)      Alteração do edital e a manutenção da licitação com a sua republicação e reabertura do prazo; 
c)      Alteração no edital e manutenção da licitação, dispensada nova publicação e reabertura do prazo 
nos casos em que a alteração não tenha afetado a formulação das propostas. 
 
 4.7 - Aos atos do Pregoeiro ou da Autoridade Competente cabem: Recurso, Representação e Pedido 
de Reconsideração, nos termos da legislação. 
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5 - CREDENCIAMENTO 
 
5.1 - O credenciamento deverá ser entregue preferencialmente em envelope próprio, 
impreterivelmente até a hora e data limite para entrega dos envelopes, e será analisado pelo Pregoeiro 
antes da abertura dos envelopes. 
 
5.2 - O credenciamento far-se-á por meio das seguintes formas: 
 

I. Caso o representante seja sócio-gerente ou diretor da empresa deverá apresentar Ato 
Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social (conforme subitem 7.3.2.a); 

 
II. Caso o representante não seja sócio-gerente ou diretor seu credenciamento far-se-á 

mediante: 

 
a) Carta de Credenciamento (conforme Anexo II) assinada pelo Representante Legal da 

Empresa cuja comprovação far-se-á por meio da apresentação do Ato Constitutivo ou 
Contrato Social (conforme subitem 7.3.2.a); ou 

b) Instrumento Público de Procuração que conceda ao representante poderes legais; ou 
c) Instrumento Particular de Procuração com assinatura reconhecida em cartório, que 

conceda ao representante poderes legais, sendo que: 
 

1. Se for concedido por sócio-gerente ou diretor, esta condição deverá ser 
comprovada; 

2. Se for assinada por outra pessoa que não seja sócio-gerente ou diretor, 
deverá ter poderes para assinar o referido documento, sendo que a 
comprovação far-se-á por meio de documentos que demonstrem tal 
condição. 

 
III. Não havendo representante na sessão pública acarretará no credenciamento da empresa 

licitante, contudo resta impedida a licitante de participar da fase de lances e de exercer o 
direito de recurso, nos termos do item 5.9 deste edital. 

 
5.3 - Os contratos sociais emitidos através do site da Junta Comercial ficam dispensados de prévia 
autenticação. Serão realizadas consulta de autenticidade pelo Pregoeiro em sessão junto ao site da 
Junta Comercial. 
 
5.4 - Cada credenciado poderá representar empresas distintas, desde que não participem do mesmo 
lote, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação no referido lote. 

 
5.4.1 - O representante, munido de documento de identificação com foto, deverá apresentar 
um credenciamento para cada empresa que irá participar do certame. Não será aceito um 
único credenciamento contemplando duas ou mais empresas.  
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5.5 - Deverá ser apresentada fotocópia autenticada de documento de identificação com foto do 
representante juntamente com demais documentos do credenciamento. 
 
5.6 - Tanto na Credencial quanto no Instrumento de Procuração (Público ou Particular) deverá constar 
expressamente os poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao 
certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias, sob pena de não 
aceitação. 
 
5.7 - A licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação do presente edital (modelo do Anexo III), assinada por representante legal da empresa, 
podendo ser feita também oralmente quando houver representante devidamente credenciado. 
 

5.7.1 - Caso a licitante opte por não realizar credenciamento, deverá apresentar a declaração 
constante do Anexo III no envelope de Proposta. 

 
5.8 -ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006 
 

5.8.1 - Todo licitante enquadrado na condição de microempresa – ME ou empresa de pequeno 
porte – EPP, para obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar nº. 123/06 
e disciplinados no Decreto Estadual nº. 44.630/07, deverá comprovar tal condição mediante 
documento expedido por órgão competente, quando do seu credenciamento, sob pena de 
preclusão. 
 
5.8.2 - Caso a licitante opte por não se credenciar, deverá entregar este documento 
juntamente com a proposta. 

 
5.9 - Não será desclassificada a proposta em função do não credenciamento do proponente, porém, o 
mesmo ficará impedido de participar da etapa de lances ou manifestar intenção de recurso. 
 
5.10 - Os documentos necessários deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo 
Pregoeiro ou por servidor municipal da Central de Licitações. 
 
5.11 - Quanto às autenticações: 
 

5.11.1 - Tendo em vista transtornos ocorridos com o tempo necessário a conferência de 
documentos e horário de protocolo de envelopes, fica expressamente estabelecido que: 
 

a) As licitantes que optarem por autenticar documentos para a Licitação com servidor 
municipal da Central de Licitações deverão fazê-lo até o último dia útil anterior à data 
de entrega dos envelopes, durante o horário de expediente, em tempo hábil para 
conferência e autenticação. Após esta data e horário não serão promovidas 
quaisquer autenticações, exceto documento de identificação com foto. 
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b) Para a autenticação na Central de Licitações as licitantes deverão apresentar os 
documentos originais e as fotocópias dos mesmos, na mesma ordem de organização 
objetivando otimizar a conferência, as quais deverão ser feitas previamente por conta 
do licitante. A Central de Licitações não fornecerá fotocópias. 

c) Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original 
ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de 
sua autenticidade por meio de consulta realizada pela autoridade do certame. 

 
6 - ENVELOPE DA PROPOSTA 
 
6.1 - A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, contendo em sua parte externa as 
seguintes informações: 

 
Envelope n.º 01 - PROPOSTA 
Central de Licitações - Prefeitura de Timbó/SC 
Pregão Presencial n.º 04/2021 (FUMTRAN) 
Razão Social:  
CNPJ: 
Telefone: 
E-mail: 

 
6.2 - A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 
corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante 
legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração (procuração dispensada se estiver no 
credenciamento). 
 
6.3 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 

a) Nome do proponente, endereço completo, telefone, e-mail, CNPJ e inscrição estadual; 
b) Número do Pregão Presencial; 
c) Descrição dos objetos/itens da licitação em conformidade com o Anexo I; 
d) Observância das informações mínimas do modelo de proposta, anexo V, com a 

individualização em planilha própria, dos valores unitários envolvidos na prestação do serviço; 
e) Número do Banco, Agência e Conta Corrente para depósito dos pagamentos em nome da 

proponente( pessoa Jurídica); 
f) Preço unitário em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais, apurado à data de 

sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. No 
preço proposto deverão estar incluídos além do lucro, todas as despesas, tributos, tarifas, 
encargos sociais e demais custos, diretos ou indiretos, relacionadas ao objeto; 

g) Que o serviço de transporte coletivo urbano municipal é isento de ISS, conforme Lei 
Complementar n° 513/2018; 

h) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias; 
i) Declaração do licitante de que, desde já, fica obrigado a cumprir o prazo de entrega 

rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalidades aplicadas por esta Administração; 
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j) As informações para formalizar o contrato, em especial a qualificação completa do 
representante da empresa que assina o contrato deverá conter, no mínimo, o seguinte: nome 
completo, estado civil, CPF, RG e endereço residencial. 

 
6.4- Ao elaborar a proposta, a licitante deverá considerar: 
 

a) Os veículos deverão satisfazer as exigências e normas do Código Nacional de Trânsito, seus 
regulamentos; 

b)  O lote de veículos compreende inicialmente em um total de 4(quatro) veículos, 03 operantes 
e 01 reserva; 

c)  Os veículos deverão estar obrigatoriamente dentro do que prevê a legislação específica e 
deverão ter a idade média não superior a 06 (seis) anos, bem como a idade máxima de cada 
veículo não deverá ultrapassar 10 (dez) anos, contados a partir do ano de fabricação 
mencionado no certificado de propriedade; 

d)  Os veículos deverão ser do tipo Básico ou Padron (ABNT NBR 15570/2011); 
e) O veículo deverá estar segurado, na ocasião da contratação, com cobertura total a qualquer 

sinistro, incluindo APP (acidentes pessoais por passageiros) e RC (responsabilidade civil), a ser 
renovado e reajustado anualmente; 

f)  A contratada fica obrigada a manter os veículos, equipamentos e materiais necessários ao 
bom desempenho da prestação dos serviços em perfeitas condições de funcionamento, 
limpeza, uso e manutenção necessárias à execução dos serviços; 

g)  Os veículos deverão ser submetidos à inspeção inicial e semestral pelo departamento 
municipal de trânsito e transporte - DEMUTRAN, para verificação dos equipamentos 
obrigatórios, de segurança, bem como as condições de trafegabilidade do veículo; 

h)  São itens obrigatórios dos ônibus: 
I- Catraca adaptada para bilhetagem eletrônica ou similar, sendo que a largura para a 
passagem deverá garantir a passagem de pessoas obesas; 
II- Janelas dotadas com no mínimo uma parte móvel, exceto aquelas dos veículos equipados 
com ar-condicionado que poderão ser fixas, sendo que neste caso será obrigatório o uso de 
ventilação forçada; 
III- Degraus de escala iluminados; 
IV- Revestimento do piso com sistema antiderrapante; 
V- Caixa itinerário de leitura frontal que proporcione visibilidade e leitura. 
VI- Solicitador de parada através de tirantes instalados no teto e botoeiras fixadas em 
balaustres verticais ou nas colunas das janelas, a uma altura de 1,20 m a 1,50 m do piso; 
VII- Indicadores luminosos da solicitação de parada próximos às portas de desembarque e no 
painel de instrumentos dos veículos; 
VIII- Bancos de passageiros acolchoados ou plástico moldado com encosto e assentos 
estofados em tecido sintético, dispostos em duas fileiras de bancos duplos, com pega-mãos na 
parte superior do encosto; 
IX- Transmissão mecânica ou automática; 
X- No mínimo 04 janelas de saída de emergência, sendo duas para cada lado; 
XI- No mínimo 04 assentos reservados e identificados para usuários com condições especiais; 
XII- Nos veículos deve ser prevista pelo menos uma porta com acesso em nível para o 
embarque e o desembarque com ou sem auxílio de dispositivo para transposição de fronteira, 
de acordo com 6.1 da ABNT NBR 14022:2011, sendo que para acesso em nível o vão livre 
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mínimo para passagem deve ter 950 mm na largura, sendo que a altura mínima é de 1900 mm, 
conforme itens 23.1.1 e 23.2.1 da ABNT NBR 15570:2011. 

i) Todos os veículos deverão possuir sistema de bilhetagem eletrônica nos termos do decreto 
municipal nº4.951, de 01 de outubro de 2018, com tecnologia que garanta a intercomunicação 
com o sistema operante no município. 

j) O valor máximo orçado pelo município para obtenção da proposta é de R$ 105.000,00 (cento 
e cinco mil reais) 

 
6.5 - A proposta deve estar totalmente de acordo com as especificações requeridas, sendo 
desconsiderada a solicitação para desclassificação de todo e qualquer item durante a etapa de lances. 
 
6.6 - Havendo divergência na redação da proposta entre o valor unitário e o valor total, será 
considerado o valor unitário para fins de proposta de preços bem como, no caso de discordância entre 
o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá este último. 
 
6.7 - A apresentação da proposta será considerada como evidência e atestado de que a licitante 
examinou criteriosamente este edital e todos os seus documentos e anexos, aceitando integralmente 
os seus termos, e que o objeto cotado apresenta todas as características e especificações mínimas 
exigidas neste edital. 
 
6.8 - A licitante vencedora deverá manter atualizados o telefone, fac-símile e endereço, devendo 
comunicar ao Setor de Compras, qualquer alteração de dados. 
 
6.9 - Não serão aceitas propostas enviadas por fac-símile ou qualquer outro meio eletrônico de 
transmissão de dados e/ou apresentados em papel térmico do tipo usado em aparelhos de fac-símile.  
 
6.10- A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da proponente.  
 
6.11 - Será desclassificada a proposta que: 

a) Deixar de atender alguma exigência deste edital;  
b) Oferecer vantagem não prevista neste edital ou ainda preço e/ou vantagem baseada em 

propostas das demais licitantes; 
c) Apresentar documentos em envelopes trocados; 
d) Não apresentar planilha de individualização dos valores para prestação do serviço em que se 

consubstancia a sua proposta, com os elementos mínimos exigidos no anexo V; 
 

 
7 - ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 
 
7.1 - Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em envelope fechado, contendo em 
sua parte externa as seguintes informações: 

Envelope n.º 02- HABILITAÇÃO 
Central de Licitações - Prefeitura de Timbó/SC 
Pregão Presencial n.º 04/2021 (FUMTRAN) 
Razão Social:  
CNPJ: 
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Telefone: 
E-mail: 

 
7.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro ou servidor municipal da Central de Licitações, conforme item 5.11.1 do 
edital. 
 
7.3 - O envelope deverá conter os seguintes documentos: 

 
7.3.1 - Quanto à regularidade fiscal e trabalhista: 
 

a) Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) 
(emitida pela Caixa Econômica Federal); 

b) Certidão Negativa de Débitos Federais/União; (A Certidão Negativa de Débito 
Previdenciário foi unificada à CND Federal, conforme Portaria MF nº 358, de 05 de 
setembro de 2014); 

c) Certidão negativa de Débitos Estaduais; 
d) Certidão Negativa de Débitos Municipais do domicílio da licitante; 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em vigor. 
 

7.3.1.1 - Quanto à regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas (ME) e Empresas 
de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006: 

 
a) As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), beneficiárias do 
tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 
123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para 
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais Certidões Negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa; 
c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
na Lei n.º 10.520/2002, especialmente a definida no artigo 7º, além daquelas 
definidas no art. 81 da Lei nº. 8.666/1993, conforme disposto no art. 43, § 2º da 
LC nº 123/2006. 

 
7.3.2 - Quanto à regularidade jurídica: 

 
a) Ato Constitutivo vigente (Dispensado se apresentado no credenciamento). Obs: 

Os contratos sociais emitidos através do site da Junta Comercial ficam 



 

 

 

Pregão Presencial n.º 04/2021 – FUMTRAN (RETIFICADO) Página 12 

 

 

dispensados de prévia autenticação. Poderá ser realizada consulta de 
autenticidade pelo Pregoeiro em sessão junto ao site da Junta Comercial. 

 
7.3.3 - Das declarações obrigatórias:  

 
7.3.3.1 - Deverá conter no envelope de habilitação declaração subscrita pela empresa 
licitante onde ateste, conforme modelo constante do Anexo IV deste edital, no mínimo: 
 
a) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/1993, acrescido pela Lei 

n.º 9.584/1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega 
menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz (   ). Observação: em caso 
afirmativo, assinalar a ressalva acima; 

b) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, independente de sua natureza e esfera governamental; 

c) Que o ato constitutivo é vigente; 
d) Que não é impedido de transacionar com a Administração Pública, independente de 

sua natureza e esfera governamental; 
e) Que conhece e aceita todas as condições do edital e anexos. 

 
7.3.4 - Qualificação Técnica: 
 

7.3.4.1 -  Serão consideradas aptas para participar do certame, todas as empresas 
legalmente constituídas para prestação deste tipo de serviço, bem como possuam a 
seguinte qualificação técnica mínima:  
 
a) Comprovar ter experiência através de atestado técnico que demonstre ter 

executado serviço compatível ao objeto na quantidade mínima de 318 km diários 
com 19 horários e 19 linhas. (Equivalente a 50% do objeto); 

b) Comprovar ter experiência com sistema de bilhetagem eletrônica. 
 

OBSERVAÇÃO: 
 

A) Os documentos necessários à Habilitação deverão ser preferencialmente apresentados 
conforme a sequência acima mencionada, podendo ser em original ou se preferir, por qualquer 
processo de cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos 
que forem apresentados em original não serão devolvidos e passarão a fazer parte integrante 
deste processo licitatório. 

 
B) Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser 
autenticado, vez que terá sua validade confirmada pelo Pregoeiro e equipe de apoio. 

 
7.4 - Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se da 
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que 
são válidos para matriz e todas as filiais. 
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7.5 - Para certidões emitidas que não informem de forma explícita o prazo de validade, será 
considerado máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de emissão, devendo estar válidas 
na data da abertura dos envelopes. 
 
7.6 - A ausência ou ilegibilidade de qualquer dos documentos ou declarações obrigatórias elencadas 
acima acarretará a imediata inabilitação da empresa para participar do certame. 
 
 
8 - SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 
 
8.1 - O Pregoeiro fará a abertura da sessão pública do pregão presencial procedendo aos seguintes 
atos em sequência: 
 

8.1.1 - Análise e aceitação dos credenciamentos. 
 

8.1.2 - Análise preliminar de aceitabilidade das propostas. 
 
8.1.2.1 - Abertas as propostas o Pregoeiro fará a análise quanto à compatibilidade do 
objeto ofertado em relação ao especificado no edital, especialmente com relação a 
planilha de individualização dos valores para prestação do serviço, e quanto ao preço 
inexequível, baixando diligências caso sejam necessárias, e procederá à classificação das 
propostas para a etapa de lances. 
 
8.1.2.2 - Serão Desclassificadas de pronto as propostas que não forem acompanhadas 
da planilha de individualização dos valores para prestação do serviço, ou que não 
contemplem os elementos/itens mínimos indicados no anexo V; 
 

8.1.3 - Classificação das propostas para a etapa de lances. 
 

8.1.3.1 - O Pregoeiro classificará as propostas para a etapa de lances obedecendo aos 
seguintes critérios: 
 
✓ Primeiro critério: serão classificadas a menor proposta e todas as demais que não 

sejam superiores a 10% da menor proposta; 
✓ Segundo critério: não havendo pelo menos três propostas classificadas no critério 

anterior, serão ainda classificadas as menores propostas, até o limite de três, para a 
etapa de lances. 

 
8.1.4 - Tendo sido credenciado e a proposta classificada, poderão os autores manifestar lances 
orais. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate 
de preços. 

 
8.1.4.1 - Os lances deverão ser formulados por preço unitário, em moeda corrente 
nacional, com duas casas decimais, em valores distintos e decrescentes, a partir da 
menor proposta. 
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8.1.4.2 - Poderá o Pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem como 
estabelecer tempo máximo para o proponente ofertar seu lance. 
 
8.1.4.3 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
desse item declinarem da formulação de lances. 

 
8.1.5 - Encerrada a etapa de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no 
art. 44, § 2.º, da Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações, sendo assegurado, como 
critério do desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte. 

 
8.1.5.1 - Entendem-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas licitantes sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta 
de menor valor. 
 
8.1.5.2 - Considera-se encerrada a etapa de lances no momento em que restar apenas 
um proponente. 

 
8.1.6 - Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

8.1.6.1 - A licitante beneficiada pela Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações, 
detentora da proposta de menor valor, será convocada para apresentar, no prazo de até 
5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, nova proposta, inferior àquela 
considerada de menor preço; 
 
8.1.6.2 - se a licitante não apresentar nova proposta inferior à de menor preço, será 
facultada, pela ordem de classificação, igual direito às demais microempresas e 
empresas de pequeno porte remanescentes, no mesmo prazo citado no subitem 
anterior. 

 
8.1.7 - O disposto nos subitens 8.1.5 e 8.1.6 não se aplicam às hipóteses em que a proposta de 
menor valor tiver sido apresentada por licitante enquadrada no regime da Lei Complementar 
n.º 123/06 e suas alterações. 
 
8.1.8 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 

 
8.1.8.1 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 
à obtenção de proposta mais vantajosa ao interesse público. 

 
8.1.8.2 - Após a negociação, exitosa ou não, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
proposta, decidindo motivadamente a respeito. 
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8.1.8.3 - A etapa de lances poderá ser adiada para nova data quando houver necessidade 
de análise mais apurada de documentos em face da complexidade dos mesmos e do 
número de participantes. 

   
8.1.8.4 - Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes 
para atendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração 
e nem firam os direitos dos demais licitantes. 
 
8.1.8.5 – A proposta declarada vencedora terá o prazo de 2 dias úteis para adequar a 
planilha de individualização dos valores para prestação do serviço, ao valor obtido após 
a etapa de lances; 
 
8.1.8.6 – A falta de apresentação da planilha de individualização dos valores para 
prestação do serviço readequada ou a reprovação pelo corpo técnico do município 
culminará na desclassificação da proposta, e retorno para etapa de lances; 
 

 
8.1.9 - Habilitação 

 
8.1.9.1 - O Pregoeiro fará a abertura do envelope dos documentos de habilitação da 
licitante que tenha ofertado o menor lance para o item. 
 
8.1.9.2 - Os documentos serão rubricados pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e serão 
anexados ao processo de licitação. 
 
8.1.9.3 - Havendo irregularidades na documentação que não permitam a habilitação, o 
proponente será inabilitado, e assim sucessivamente em caso de inabilitação dos 
proponentes. 

 
8.1.10 - Recurso 

 
8.1.10.1 - Habilitado o proponente, o Pregoeiro solicitará aos demais credenciados se 
desejam manifestar interesse em interpor recurso. 
 
8.1.10.2 - Havendo interesse, o proponente deverá manifestar motivadamente sua 
intenção de interpor recurso, explicitando sucintamente suas razões, cabendo ao 
Pregoeiro deliberar sobre o aceite de recurso. 
 

8.1.10.2.1 - A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, 
objetivamente, os fatos e o direito que a proponente pretende que sejam revistos 
pelo Pregoeiro. 
 
8.1.10.2.2 - Os recursos deverão ter fundamentação que os sustente, não sendo 
dado provimento a recursos que apenas apresentem dados subjetivos. 
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8.1.10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
 
8.1.10.4 - Não serão acolhidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 
para responder pelo licitante. 
 
8.1.10.5 - O proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito 
pelo Pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias para a apresentação do mesmo, o qual 
deverá ser protocolado junto ao Setor de Licitações do Município de Timbó/SC (Av. 
Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, CEP: 89.120-000), fazendo constar obrigatoriamente 
fora do envelope (devidamente lacrado) o “número da licitação”, seu conteúdo 
(“Interposição de Impugnação e/ou Recurso”) e seu encaminhamento aos cuidados da 
Autoridade Competente. Os demais proponentes ficam desde logo intimados para 
apresentar as contrarrazões no prazo de 03 (três) dias a contar do término do prazo do 
recorrente. A Autoridade competente manifestará sua decisão no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis. 
 
8.1.10.6 - Depois de encerrado o prazo para manifestação de recurso, o Pregoeiro 
declarará encerrada a sessão pública do pregão presencial. 

 
8.1.10.7 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

 
8.1.10.8 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

 
 
9 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto 
à interposição de recurso, o pregoeiro opinará sobre a adjudicação do objeto licitado. 
 
9.2 - No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após decisão do recurso, 
opinar pela adjudicação do objeto licitado. 
 
9.3 - A autoridade competente homologará o resultado da licitação, e convocará o vencedor para, no 
prazo máximo de 5 dias, assinar o Contrato ou retirar a Ordem de Compra/Serviço. 
 
9.4 - O Município de Timbó/SC poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo 
de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar 
o Contrato ou retirar a Ordem de Compra/Serviço, convocar outro licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 
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9.5 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade 
jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade 
e demais exigências previstas para habilitação, em razão de fatos supervenientes conhecidos após o 
julgamento. 
 
 
10 - CONTRATO  
 

10.1 - O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados da data 

do comunicado que a Administração fizer à proponente vencedora, depois de esgotados os prazos 

recursais, após a homologação do certame.  

 

10.1.1 - A convocação poderá ser efetivada através do e-mail ou telefone comunicado pela 

empresa na proposta, bem como pelo Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC. 

 

10.1.2 - Se o termo estabelecido neste item não ocorrer em dia útil ou horário de 

funcionamento do município, fica prorrogado para o dia útil ou horário de funcionamento 

subsequente. 

 

10.1.3 - A licitante vencedora deverá, preferencialmente, assinar o contrato na Central de 

Licitações, localizada na Prefeitura de Timbó, sendo que se solicitado o envio por correio, 

deverá ser entregue nos limites de prazo impostos no edital para assinatura da empresa, sob 

pena de caracterizar descumprimento total da obrigação assumida, estando a empresa sujeita 

às penalidades estabelecidas na Lei nº 8.666/93 em especial o art. 81. 

 

10.1.4 - Caso a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato, aplicar-se-á o previsto no 

artigo 7.º da Lei nº 10.520/2002, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a 

qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 

de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, conforme 

preceitua o inciso XVI, do art. 4º da Lei n 10.520/2002. 

 
10.1.4.1 – Fica impedido de subscrever o contrato e passível de exclusão do processo 
o vencedor que estiver em dívida para com a administração pública municipal de 
Timbó; 
 

10.1.4.1.1 - Para assinatura do contrato, o vencedor deverá apresentar Certidão 
Negativa de Débitos do Município de Timbó/SC conforme art. 193 do Código 
Tributário Nacional e art. 50 da Lei Complementar Municipal 142/98. *, a qual 
poderá ser obtida da seguinte forma:  

✓ E-mail: negativas@timbo.sc.gov.br; 

✓ Telefone: (47) 3380.7000 - ramal 7069 - Setor de Tributos; 

✓ Através do ícone Portal do Cidadão no site do Município: www.timbo.sc.gov.br 

(para usuários já cadastrados no Município). 

 

mailto:negativas@timbo.sc.gov.br


 

 

 

Pregão Presencial n.º 04/2021 – FUMTRAN (RETIFICADO) Página 18 

 

 

10.2 - O contrato advindo desta licitação entrará em vigor na data de sua assinatura e vigerá por 24 

(vinte e quatro) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado com base no 

artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

10.2 - O contrato advindo desta licitação entrará em vigor na data de sua assinatura e vigerá por 12 

(doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado com base no artigo 57, 

inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

10.3 - O contrato reger-se-á, especialmente no que concerne à sua alteração, inexecução ou rescisão, 

pelas disposições da Lei nº 8.666/93, Edital e preceitos do direito público. 

 

10.4 - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo município de 

Timbó a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 

mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 

 

10.5 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital, seus anexos e na proposta 

apresentada pelo adjudicatário. 
 
 
11 - PRAZOS, LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PAGAMENTO E REAJUSTE/REVISÃO: 
 
11.1 - A vigência do contrato oriundo do certame licitatório será de 12 (doze) meses, prorrogáveis nos 
termos da lei nº 8.666/93 até o limite de 60 (sessenta) meses, e iniciará na data de sua assinatura. 
 
11.2 – O prazo para início da prestação dos serviços será imediato, após a data de recebimento da 
ordem de compra/serviço. 
 

11.2.1 - A Ordem de Serviço será encaminhada por quaisquer meios de comunicação que 

possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-

símile e correio eletrônico. 

11.3 - LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS: O serviço será prestado dentro da circunscrição do 
Município de Timbó, em vias públicas e conforme itinerários e horários estabelecidos no anexo I. 
 
11.4  - Durante o período de execução, as linhas e horários poderão ser alterados unilateralmente pelo 
MUNICÍPIO, desde que não implique em impacto no valor para prestação do serviço; 
 

11.4.1 – Toda e qualquer alteração somente será exigida mediante prévia e expressa 
comunicação pelo MUNICÍPIO ao Licitante Vencedor, no prazo mínimo de 72 horas; 
 
11.4.2 – O Licitante Vencedor deverá comunicar e comprovar ao MUNICÍPIO em até 48 horas 
antes da data prevista para a alteração, qualquer hipótese que impossibilidade seu 
cumprimento, sob pena de caracterizar infração contratual passível de multa; 
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11.5 - PAGAMENTO: A CONTRATADA será remunerada mensalmente, pela integralidade dos serviços 
prestados, no valor equivalente a sua proposta, da seguinte forma: 

a) diretamente pelos usuários através da tarifa paga pelos usuários do serviço prestado ao 
valor da tarifa técnica fixada em decreto do poder executivo; 
b) receita acessória percebida em decorrência da prestação do serviço e/ou equipamentos 
disponibilizados para tanto (como por exemplo o contrato de publicidade nos ônibus); 
c) pagamento direto pelo MUNICÍPIO, da quantia correspondente à diferença entre a soma 
dos valores de que tratam as alíneas “a” e “b” e o valor da proposta. 

 
11.5.1  – A CONTRATA deverá apresentar mensalmente, até o 2º dia útil do mês subsequente 
ao do serviço prestado, relatório completo com a totalidade dos valores recebidos por força 
da alínea “a”, independentemente de realização ou não da viagem, e da alínea “b”, para 
auditoria do MUNICÍPIO, sendo que somente poderá expedir nota fiscal após o aceite do fiscal 
do contrato. 
 
11.5.2 - O pagamento será efetuado pelo Fundo Municipal de Trânsito, mediante crédito em 
conta corrente até o 15º (décimo quinto) dia útil após o recebimento da nota fiscal. 
 
11.5.3 - A descrição do objeto na nota fiscal deverá ser idêntica à descrição constante no Anexo 
I deste edital. 
 
11.5.4 - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome 
da proponente vencedora. 
 
11.5.5 - O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados informados 
na Proposta Comercial. 

 
11.6 DA REVISÃO E DO REEQULÍBRIO: Os valores constantes da planilha de individualiza dos valores 
para prestação do serviço alusivos ao contrato serão revistos a cada 12 meses contados do início da 
operação do serviço objeto do presente termo, pelo IPCA. 
 

11.6.1 - A revisão somente atingirá itens que não tenham sido objeto de reequilíbrio durante 
o período; 
 
11.6.2 - Somente será considerada hipótese de reequilíbrio do valor alusivo a contraprestação 
mensal, nos termos do art. 65, inciso II alínea d) da Lei 8.666/93, as seguintes ocorrências:  
 

a) alteração da quilometragem máxima operacional/mês; 
b) a quantidade de veículos necessários para prestação do serviço; 
c) a modificação no valor do diesel superior ou inferior a 5% do valor do litro; 

   
11.6.3 - Não implicarão em modificação do contrato e/ou revisão de clausulas econômico 
financeiras, nos termos do art. 58, I e §2°, a alteração de linhas/itinerários e horários que não 
tenham qualquer alteração na quilometragem máxima operacional/mês do sistema 
(13.843,87 Km) ou na quantidade de veículos operacionais/reservas (3 operantes e um 
reserva), nem a variação de custos de pessoal alusivo a dissídios individuais ou coletivos; 
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12 - PENALIDADES 
 
12.1 - O proponente vencedor estará sujeito por falhas, irregularidades ou pelo não cumprimento dos 
prazos e demais condições/obrigações estipuladas, às seguintes penalidades, isoladas ou 
cumulativamente: 
 

a) Advertência por escrito;  
b) Multa de mora no valor de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato ou da ordem de 

compra/serviço por dia de atraso na entrega e/ou por dia de atraso na adequação do produto 
fornecido; 

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da ordem de compra/serviço, 
devidamente atualizado, pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas deste edital e seus 
anexos, ou pela desistência imotivada da manutenção de sua proposta;  

d) Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) 
anos, observadas as disposições legais;  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos da punição.  

 
12.1.1 - Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, a concessão do objeto poderá ser 
rescindida unilateralmente, a qualquer tempo, pelo Fundo Municipal de Trânsito. 

 
12.2 - A aplicação destas sanções será precedida de regular processo administrativo, com a expedição 
de notificação pelo poder público para apresentação de defesa no prazo máximo e improrrogável de 
05 (cinco) dias úteis.  
 
12.3 - As sanções previstas neste Edital, a critério da Administração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente. 
 
12.4 - A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução contratual ensejadora de rescisão 
contratual, a critério da Administração, consoante o artigo 77 da Lei n.º 8.666/1993. 
 
12.5 - As multas serão recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão 
administrativa que as tenham aplicado, podendo ser descontadas dos valores devidos, o que é 
totalmente aceito pela licitante vencedora. 
 
12.6 - As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à 
detentora da ata (situação que a licitante vencedora tem plena ciência e aceita para todos os fins), 
podendo, entretanto, conforme o caso, se processar a cobrança judicialmente. 
 
12.7 - A falta de pagamento da(s) multa(s) aplicada(s) mediante regular processo administrativo, 
acarretará ao infrator a suspensão do direito de licitar e/ou contratar com a administração pública 
municipal direta e indireta, enquanto perdurar sua inadimplência, independente da instauração de 
novo processo, até o efetivo cumprimento da obrigação. 
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12.8 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas 
administrativas e/ou penais e/ou civis, previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais atinentes à espécie. 
 
 
13 - OBRIGAÇÕES 
 
13.1 - DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO: 

a) Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto; 
b) Rejeitar no todo ou em parte os serviços que a empresa vencedora prestar fora das 

especificações do Edital; 
c) Atestar nas notas fiscais o descritivo do objeto; 
d) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade observada no objeto do contrato; 
e) Acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento e a execução deste 

instrumento/editais/anexos, o que não exime a Contratada, de nenhuma forma, de sua plena, 
exclusiva e total responsabilidade, inclusive perante quaisquer terceiros; 

f) Notificar, por escrito, a contratada da aplicação de qualquer sanção; 
g) Aplicar as penalidades cabíveis por infrações contratuais verificadas na execução do objeto. 

 
13.2 - DA EMPRESA VENCEDORA 

a) Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas no edital e anexos; 
b) Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o 

serviço; 
c) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor contratado; 

d) Prover o objeto com ótima qualidade e dentro dos padrões exigidos neste edital e legislação 
aplicável à espécie; 

e) Cumprir rigorosamente os prazos e as demais exigências contidas neste edital e demais 
anexos; 

f) A licitante vencedora será responsável também pelos danos que possam afetar o município ou 
terceiros em qualquer caso, durante a execução da entrega do referido produto bem como a 
recuperação ou indenização sem ônus para o Município ou Munícipes; 

g) Cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo com o 
previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada; 

h) De forma única e exclusiva, por toda e qualquer obrigação civil, criminal, indenização ou 
reparação que surgir em virtude da execução ou não deste instrumento ou em virtude de dano 
causado a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agrícola e a qualquer terceiro, decorrentes 
de ação ou omissão, culpa ou por dolo praticado, inclusive por seus empregados, profissionais 
ou prepostos, ficando assegurado ao mesmo o direito de regresso;  

i) Única e exclusivamente quanto a quaisquer ônus e obrigações concernentes às legislações 
sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias, comerciais e previdenciárias, bem como quanto a 
quaisquer despesas advindas da execução do objeto; 

j) Em manter, durante toda a execução do contrato as mesmas condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital e anexos;  

k) Em comunicar ao Fundo Municipal de Trânsito, a ocorrência de qualquer fato ou condição que 
possa impedir a execução do objeto (por escrito);  
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l) Em cientificar por escrito ao Fundo Municipal de Trânsito a acerca de eventual alteração de 
sua razão social ou de seu controle acionário e de mudança em sua diretoria ou contrato, 
enviando ao mesmo, no prazo de 10 dias, o documento formal;  

m) Em aceitar os acréscimos ou supressões que o Fundo Municipal de Trânsito, realizar por 
escrito, observadas as disposições legais aplicáveis à espécie;  

n) Em cumprir com todas as determinações técnicas relacionadas ao objeto ou aquelas 
apresentadas pelo Fundo Municipal de Trânsito; 

o) Por todo e qualquer material de sua posse ou propriedade, bem como quanto a quaisquer 
custos ou ônus advindos dos mesmos; 

p) Deverá possuir em seus veículos sistema de bilhetagem eletrônica, que atenda aos requisitos 
constantes do Decreto Municipal nº 4.951/2018, de modo a fornecer ao município todas as 
informações necessárias à correta administração do sistema, bem como viabilizar a correta 
fiscalização pelo MUNICÍPIO as informações alusivas ao sistema em operação; 

q) Devera disponibilizar pessoal para comercialização dos bilhetes eletrônicos necessários a 
prestação do serviço; 

r) Fornecer veículos dentro do que prevê a legislação específica e que deverão ter a idade média 
não superior a 06 (seis) anos, bem como a idade máxima de cada veículo não deverá 
ultrapassar 10 (dez) anos, contados a partir do ano de fabricação mencionado no certificado 
de propriedade; 

s) Manter os veículos, equipamentos e materiais necessários ao bom desempenho da prestação 
dos serviços em perfeitas condições de funcionamento, limpeza, uso e manutenção 
necessárias à execução dos serviços; 

t) Em caso de quebra de veículos a Contratada deverá responsabilizar-se, substituindo-os de 
modo a evitar qualquer interrupção dos serviços do Transporte; 

u) Fazer cumprir rigorosamente os horários de partida e chegada, nos pontos definidos no Anexo 
I; 

v) Prestar o serviço conforme orientações estabelecidas no Anexo I. 
 

 
14 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 - A adoção por qualquer licitante de ato, em qualquer fase do processo licitatório, que possa 
perturbar o seu regular andamento, seja através de ações ou manifestações que possam comprometer 
a lisura do procedimento licitatório, inclusive na forma tentada, e ainda que não venham a acarretar 
ou caracterizar fraude ou frustração do processo, sujeitará o licitante, como sanção pelo ato praticado, 
conforme a fase em que se encontre, à inabilitação e/ou desclassificação de sua proposta. 
 
14.2 - Da sanção aplicada nos termos deste item, cabe recurso nos termos do Art. 109 da Lei de 
Licitações. 
 
14.3 - A Punição de que trata este item, pela prática de ato atentatório à lisura do certame, não exime 
o licitante da responsabilização e aplicação de sanções administrativas, civis e criminais que, conforme 
a gravidade do ato praticado, podem vir a incidir, fato que dependerá de processo administrativo 
próprio, sem prejuízo da remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de crime contra a 
licitação e contra a Administração Pública." 
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14.4 - Em caso de REVOGAÇÃO ou ANULAÇÃO deste Pregão Presencial serão observadas as disposições 
da Lei n.º 8.666/1993. 
 
14.5 - Os envelopes de habilitação não abertos estarão disponíveis na Central de Licitações para 
retirada por seus respectivos proponentes, no prazo de 30 (trinta) dias contados da sua apresentação. 
Caso não sejam retirados no prazo anterior, serão inutilizados e descartados. 
 
14.6 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação ou 
proposta relativa ao presente Pregão Presencial. 
 
14.7 - A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante manifestação escrita e fundamentada. 
 
14.8 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
14.9 - No interesse do Município de Timbó/SC, sem que caiba à participante qualquer recurso ou 
indenização, poderá ainda a licitação ter: 

✓ Adiada sua abertura; 
✓ Alterado o Edital com fixação de novo prazo para a realização da licitação, sendo 

dispensada a nova publicação e reabertura do prazo nos casos em que, 
inquestionavelmente, a alteração não tenha afetado a formulação das propostas. 

 
14.10 - As fases internas da licitação, assim sendo as atas, convocações e demais atos serão divulgadas 
através do veículo oficial de imprensa da Prefeitura de Timbó/SC, qual seja o Diário Oficial dos 
Municípios - site www.diariomunicipal.sc.gov.br, quando necessário, ficando desde a data da 
publicação convocados os licitantes a apresentarem recurso ou demais manifestações cabíveis. O 
Município também poderá comunicar os licitantes diretamente e/ou através de AR e e-mail, acerca 
dos procedimentos vinculados ao presente certame, sendo que os prazos computar-se-ão a partir do 
seu recebimento, situação que os licitantes têm plena ciência e aceitam para todos os fins. 
 
14.11 - O presente edital e seus anexos são complementares entre si de forma que qualquer condição, 
especificação, obrigação e outros constantes em um e omitido em outro será considerado válido e 
existente para todos os fins. 
 
14.12 - Constitui Autoridade Competente para em última instância administrativa analisar e julgar os 
recursos eventualmente interpostos, a Secretária de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, 
Indústria, Comércio e Serviço (§ 1º, artigo 3º do Decreto Municipal n.º 2.976/2012). 
 

14.12.1 - Nos processos administrativos instaurados na fase de execução dos contratos, 
constituem autoridade competente as seguintes: 

a) Para notificar, aplicar penalidade e analisar defesa, o servidor designado para fiscalizar 
o contrato; 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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b) Para analisar e julgar em última instancia os recursos intentados pelos contratados, 
face a sanção aplicada pelo fiscal de contrato, o respectivo secretário e/ou diretor 
presidente do órgão/entidade contratante/requisitante do serviço. 

 
14.13 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o 
foro da Comarca de Timbó/SC, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
14.14 - Serão inscritos como dívida ativa da Fazenda Pública os valores correspondentes às 
importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, após o prazo para 
pagamento estipulado no item 12.5, bem como valores de quaisquer natureza devidos pela 
CONTRATADA em decorrência da execução do contrato, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que 
lhe tenham sido acarretados pela inexecução contratual, nos quais incidirão multa, juros e correção 
monetária na forma estabelecida no Código Tributário Municipal e cobrados em processo de execução 
(Lei Federal 6.830/80). 
 
14.15 - Faz parte integrante do Edital: 

a) ANEXO I - Especificações do Objeto / Termo de Referência; 
b) ANEXO II - Modelo de Credenciamento; 
c) ANEXO III - Modelo de Declaração de Habilitação; 
d) ANEXO IV - Modelo de Declarações Obrigatórias; 
e) ANEXO V - Modelo de Proposta/planilha de individualização dos valores para 

prestação do serviço/memorial explicativo; 
f) ANEXO VI - Minuta contratual. 

 
 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ (SC), 28 de outubro de 2021. 
MUNICÍPIO DE TIMBÓ (SC), 16 de novembro de 2021. 

 
 
 

BRUNA DE ANDRADE 
Secretária de Planejamento, 

Trânsito, Meio Ambiente, 
Indústria, Comércio e Serviço 
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ANEXO I 

 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E VALOR ESTIMADO  

 
Tabela 1. Especificação do objeto e valor de referência 
 

Item Qtde Unidade Descrição Valor  
Unitário de 
Referência 

(R$) 

1 12 SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDIANTE 
FORNECIMENTO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA E SERVIÇO DE 
BILHETAGEM ELETRONICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE TIMBÓ. 
 

105.000,00 

 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA * 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDIANTE FORNECIMENTO 
DE ÔNIBUS COM MOTORISTA E SERVIÇO DE BILHETAGEM ELETRONICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE TIMBÓ: 
 

 
1.  DO OBJETO: 

 
1.1 Constitui objeto do presente termo, o fornecimento pelo contratado ao município do 

serviço de transporte por ônibus com motorista e serviço de bilhetagem eletrônica, 
para prestação, pelo município de Timbó à sua População, do serviço de transporte 
coletivo municipal de Timbó, mediante remuneração por quilometro rodado; 
 

1.2 Os veículos e o pessoal serão disponibilizados pelo prestador ao município de modo a 
garantir a execução de forma contínua e permanente do serviço de transporte coletivo 
do município de Timbó, obedecendo à área de operação, faixa de acessibilidade, 
horários, itinerários e frequência horária pré-estabelecida e que atendam 
integralmente as necessidades da população. 

 
2. DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO OBJETO: 

 
2.1. A CONTRATADA, fornecerá os veículos e pessoal de modo a atender aos horários e 
itinerários estabelecidos pelos DEMUTRAN; responsável pela administração e fiscalização 
do sistema, observadas as seguintes características mínimas: 
 

2.1.1 – Deverão ser fornecidos no mínimo 04 (quatro) veículos dos quais  03 
operantes e 01 reserva, sendo todos os 04 veículos do tipo básico ou padron (ABNT 
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NBR 15570/2011), que irão percorrer operacionalmente o máximo de 13.843,87 
km mensais.  
2.1.2 - Considera-se quilometragem operacional do sistema, para fins de 
remuneração do serviço contratado, aquela componente das linhas em operação, 
excetuada a km morta (assim compreendida aquela do terminal à garagem) que 
fica sob o custo exclusivo da Contratada. 
2.1.3. Para fins de disponibilização de equipamento e pessoal, registra-se que as 
operações dos serviços de transporte coletivo municipal de passageiros está 
organizada em escalas de segunda a sexta das 03:50h as 23:30h. 

   
2.2. Os horários e percursos poderão ser alterados pelo departamento municipal de 
trânsito e transporte – DEMUTRAN, respeitados os critérios estabelecidos nos itens 2.1. 
 
2.3. O Serviço será colocado à disposição da população, contra a exigência de pagamento 
de Tarifa Pública a ser fixada pelo Município de acordo com a natureza do serviço 
oferecido, observado, quando for o caso, o direito a reduções ou isenções. 
 
2.4. O usuário também tem a possibilidade de fazer a integração a partir do Terminal 
Rodoviário Urbano Prefeito Donigo Wolter e Terminal Rodoviário Intermunicipal Helmuth 
Hasse. 
 
2.5. Está estruturado em 38 linhas e 38 horários, com uma média de 636,5 km/dia 
(segunda a sexta-feira). 
 
2.6. São isentos do pagamento da tarifa, devendo a CONTRATADA realizar o transporte 
sem a cobrança de qualquer importância: 

I- Nos termos da Lei Municipal nº 2.441/2009: Fica assegurada a gratuidade da 
tarifa no transporte coletivo urbano às pessoas idosas. 
II- Nos termos da Lei Municipal nº 2314/2006: A gratuidade fica assegurada as 
pessoas portadoras de necessidades especiais, em estado de vulnerabilidade e ao 
acompanhante do deficiente incapaz de se deslocar sem assistência de terceiros.  

 
2.7. O aluno do Ensino Fundamental e Médio, devidamente matriculado, terá direito a 
desconto de 50% (cinqüenta por cento) do valor da tarifa, mediante a aquisição de passe 
mensal, durante o período escolar, no trajeto escola-casa e vice-versa. 

 
 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DA FROTA: 
 

3.1. Os veículos deverão satisfazer as exigências e normas do Código Nacional de Trânsito, 
seus regulamentos. 
3.2. O lote de veículos compreende inicialmente em um total de 4(quatro) veículos, 03 
operantes e 01 reserva.  
3.3. Os veículos deverão estar obrigatoriamente dentro do que prevê a legislação 
específica e deverão ter a idade média não superior a 06 (seis) anos, bem como a idade 
máxima de cada veículo não deverá ultrapassar 10 (dez) anos, contados a partir do ano de 
fabricação mencionado no certificado de propriedade;  
3.4. Os veículos deverão ser do tipo Básico ou Padron (ABNT NBR 15570/2011). 
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3.5. O veículo deverá estar segurado, na ocasião da contratação, com cobertura total a 
qualquer sinistro, incluindo APP (acidentes pessoais por passageiros) e RC 
(responsabilidade civil), a ser renovado e reajustado anualmente.  
3.6. A contratada fica obrigada a manter os veículos, equipamentos e materiais 
necessários ao bom desempenho da prestação dos serviços em perfeitas condições de 
funcionamento, limpeza, uso e manutenção necessárias à execução dos serviços.  
3.7. Os veículos deverão ser submetidos à inspeção inicial e semestral pelo departamento 
municipal de trânsito e transporte - DEMUTRAN, para verificação dos equipamentos 
obrigatórios, de segurança, bem como as condições de trafegabilidade do veículo. 
3.8. São itens obrigatórios dos ônibus: 

I- Catraca adaptada para bilhetagem eletrônica ou similar, sendo que a largura 
para a passagem deverá garantir a passagem de pessoas obesas; 
II- Janelas dotadas com no mínimo uma parte móvel, exceto aquelas dos veículos 
equipados com ar-condicionado que poderão ser fixas, sendo que neste caso 
será obrigatório o uso de ventilação forçada; 
III- Degraus de escala iluminados; 
IV- Revestimento do piso com sistema antiderrapante; 
V- Caixa itinerário de leitura frontal que proporcione visibilidade e leitura. 
VI- Solicitador de parada através de tirantes instalados no teto e botoeiras 
fixadas em balaustres verticais ou nas colunas das janelas, a uma altura de 1,20 
m a 1,50 m do piso; 
VII- Indicadores luminosos da solicitação de parada próximos às portas de 
desembarque e no painel de instrumentos dos veículos; 
VIII- Bancos de passageiros acolchoados ou plástico moldado com encosto e 
assentos estofados em tecido sintético, dispostos em duas fileiras de bancos 
duplos, com pega-mãos na parte superior do encosto; 
IX- Transmissão mecânica ou automática; 
X- No mínimo 04 janelas de saída de emergência, sendo duas para cada lado; 
XI- No mínimo 04 assentos reservados e identificados para usuários com 
condições especiais; 
XII- Nos veículos deve ser prevista pelo menos uma porta com acesso em nível 
para o embarque e o desembarque com ou sem auxílio de dispositivo para 
transposição de fronteira, de acordo com 6.1 da ABNT NBR 14022:2011, sendo 
que para acesso em nível o vão livre mínimo para passagem deve ter 950 mm na 
largura, sendo que a altura mínima é de 1900 mm, conforme itens 23.1.1 e 23.2.1 
da ABNT NBR 15570:2011. 

3.9 Todos os veículos deverão possuir sistema de bilhetagem eletrônica nos termos do 
decreto municipal nº4.951, de 01 de outubro de 2018, com tecnologia que garanta a 
intercomunicação com o sistema operante no municipio. 

 
4. DAS RECEITAS ACESSÓRIAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

 
4.1. O CONTRATADO e o MUNICÍPIO poderão se valer do objeto do contrato agregando 

receitas acessórias, tais como a exploração publicitária nos veículos entre outras;  



 

 

 

Pregão Presencial n.º 04/2021 – FUMTRAN (RETIFICADO) Página 28 

 

 

4.2. Na hipótese da receita decorrer de publicidade nos veículos, esta somente poderá ser 
veiculada mediante prévia e expressa aprovação pelo MUNICÍPIO 

4.3. Toda a receita arrecada reverterá para o contrato, complementando mensalmente o 
valor a ser pago ao CONTRATADO pelo serviço de transporte coletivo prestado.  

 
5. DOS SERVIÇOS  

 
5.1. O serviço será operado conforme descrição no presente termo de referência e demais 
anexos ao presente certame, no qual constam os dados relativos a itinerários, número de 
veículos para operação do serviço, número de viagens, respectiva extensão (ida e volta), 
bem como, as linhas descritas de forma detalhada, ressalvado o princípio da atualidade da 
operação do serviço, em especial, o transporte especial de deficientes físicos e pessoas 
com dificuldade de mobilidade.  
5.2. Por interesse público, observado o dever da CONTRATADA em garantir a prestação do 
serviço adequado poderão ser efetuadas alterações na execução do contrato no decorrer 
do prazo contratual, mediante determinações do MUNICÍPIO.  
5.3. A operação do serviço será fiscalizada permanentemente pelo MUNICÍPIO. 
5.4 Todas as despesas com manutenção de frota, funcionários, encargos e tributos serão 
de total responsabilidade da Contratada.  
5.5 Em caso de quebra de veículos a Contratada deverá responsabilizar-se, substituindo-
os de modo a evitar qualquer interrupção dos serviços do Transporte.    
5.6 Os horários de chegada e partida deverão ser rigorosamente obedecidos.   
5.7 O motorista será identificado com crachá, devidamente uniformizado, indicando o 
nome da empresa e seus dados pessoais.   
5.8 O motorista devera cuidar para que os passageiros embarquem e desembarquem do 
veículo nos locais devidamente sinalizados, zelando pela segurança dos mesmos.  
5.9 O motorista deverá manter a porta do veículo fechada durante todo o percurso.   
5.10 O motorista deverá comunicar ao DEMUTRAN, de imediato, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique durante a execução dos serviços.   
5.11 A documentação relativa ao veículo e ao motorista deverá manter-se em ordem e de 
posse do condutor.   
5.12 Caberá a CONTRATADA providenciar para que a operação se dê mediante bilhetagem 
eletrônica, nos moldes do decreto municipal; 
5.13 Caberá a CONTRATADA manter controle diário e adequado de uso por horário e 
trecho das linhas exploradas, repassando mensalmente ao poder público as informações 
de modo a viabilizar o efetivo controle de uso e custos envolvidos no sistema; 
5.14 Poderá a CONTRATADA, com fundamento na demanda e custo efetivamente 
demonstrado, sugerir a alteração de rotas linhas e horários do sistema, tanto para 
ampliação quando redução. 
5.15. A CONTRATADA devera disponibilizar pessoal para comercialização dos bilhetes 
eletrônicos necessários a prestação do serviço 
 
 

6. DA FORMA DE PAGAMENTO:  
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6.1- A CONTRATADA será remunerada mensalmente, pela integralidade dos serviços 
prestados, no valor equivalente a sua proposta, da seguinte forma: 
a) diretamente pelos usuários através da tarifa paga pelos usuários do serviço prestado ao 
valor da tarifa técnica fixada em decreto do poder executivo; 
b) receita acessória percebida em decorrência da prestação do serviço e/ou equipamentos 
disponibilizados para tanto (como por exemplo o contrato de publicidade nos ônibus); 
c) pagamento direto pelo MUNICÍPIO, da quantia correspondente à diferença entre a 
soma dos valores de que tratam as alíneas “a e “b” e o valor da proposta. 
 
6.2 – A CONTRATA deverá apresentar mensalmente, até o 2º dia útil do mês subsequente 
ao do serviço prestado, relatório completo com a totalidade dos valores recebidos por 
força da alínea “a”, independentemente de realização ou não da viagem, e da alínea “b”, 
para auditoria do MUNICÍPIO, sendo que somente poderá expedir nota fiscal após o aceite 
do fiscal do contrato. 
 
6.3 - O pagamento será efetuado pelo Fundo Municipal de Trânsito, mediante crédito em 
conta corrente até o 15º (décimo quinto) dia útil após o recebimento da nota fiscal. 

 
7. DA FIXAÇÃO DA TARIFA:  

 
7.1. O valor da tarifa será fixada e revisada, mediante decreto do Poder Executivo, quando 

se verificar aumento na respectiva despesa orçada, levando-se em conta:  
I- Os custos de operação e manutenção dos serviços.  
II- Modicidade tarifária. 

 
 

8. DA BILHETAGEM ELETRONICA: 
 

 8.1. A CONTRATADA deverá possuir em seus veículos sistema de bilhetagem eletrônica, 
que atenda aos requisitos constantes do Decreto Municipal nº 4.951/2018, de modo a 
fornecer ao município todas as informações necessárias à correta administração do 
sistema, bem como viabilizar a correta fiscalização pelo MUNICÍPIO as informações 
alusivas ao sistema em operação. 
 

 
9. DOS ITINERARIOS, HORARIOS E QUILOMETRAGENS DAS LINHAS. 
 

SEGUNDA A SEXTA 

Nome Linha Hora Itinerário KM 
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Tiroleses / Dona Clara 03:50 

SETE DE SETEMBRO, BELEM, SÃO PAULO, 
ARISTILIANO RAMOS, TIROLESES, ATE O HARAS E 
RETORNA, MARILIA, DONA CLARA, SC-477, RUI 

BARBOSA, GETULIO VARGAS, JULIUS JACOBSEN, SETE 
DE SETEMBRO, TU 

15,1 

Industrial Via. Pe. Martinho 04:10 

SETE DE SETEMBRO, JULIUS SCHEIDEMANTEL, 
GETULIO VARGAS, MAL. FLORIANO, 

ARAPONGUINHAS, TUPINIQUIM, RODOLFO 
BORCHARDT, CARAJAS, ARAPONGUINHAS, MAX 

LOEWEN, RODOVIARIA 4:30, (BALDEAÇÃO), 
ARAPONGUINHAS, KURTH BENECKE, FRITZ LORENZ 
(MUELLER ELETRO), CAMPOS NOVOS, (HERCULES), 

HERMAN BERNT, FRITZ LORENZ, QUINTINO, 
NAVEGANTES (GERMER), GERHARD SPIESS, 

POMERANOS, BENJAMIN CONSTANT, BARAO DO RIO 
BRANCO, PARAGUAI, MARECHAL DEODORO, 

HONDURAS, GERMANO BRANDES, GAL. OSORIO, 
SETE DESETEMBRO, TU 

19,7 

Industrial Via R. Blumenau 04:20 

SETE DE SETEMBRO, JULIUS SCHEIDEMANTEL, 
GETULIO VARGAS, BLUMENAU, BRUNO REINECKE, 
MAX LOEWEN, RODOVIARIA 4:30 (BALDEAÇÃO), 

ARAPONGUINHAS, KURTH BENECKE, FRITZ LORENZ, 
CONCORDIA LORENZ (FUNDI PRESS) FRITZ LORENZ 

(ATÉ USITIM) RETORNA, FRITZ LORENZ, KURTH 
BENECKE, ARAPONGUINHAS, MAX LOEWEN, 

RODOVIARIA. 

11,4 

Industrial via Vila Germer 04:00 

SETE DE SETEMBRO, MANAUS, JAPAO, MARECHAL 
DEODORO, JAMAICA, BARAO DO RIO BRANCO, 

BENJAMIN CONSTANT, POMERANOS, (MERCADO JTS 
4:15), POMERANOS, FREDERICO EDUARDO MAIR, 

BOLIVIA, INDAIAL, FRITZ LORENZ, QUINTINO, 
FREDERICH GERMER, EMILIO JURK, FRITZ KLUG, OTTO 

WOLTER, BOTUVERA, OSWALDO CRUZ, FRITZ 
LORENZ, KURTH BENECKE, ARAPONGUINHAS, MAX 

LOEWEN, RODOVIARIA 4:30(BALDEAÇÃO), 
BLUMENAU, ROLANDO MUELLER, SETE DE 

SETEMBRO, TU 

14,5 

Terminal via Pomeranos 05:50 

ARAPONGUINHAS, AMAZONAS, INDAIAL, FRITZ 
LORENZ, OSVALDO CRUZ, BOTUVERA, OTTO WOLTER, 

FRITZ KLUG, EMILIO JURK, FREDERICH GERMER, 
QUINTINO, POMERANOS, OSCAR PISKE, MAL 

DEODORO, NICARAGUA, MANAUS, ARACAJU, TU 

18,3 
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 Dona Clara / Tiroleses 06:20 

SETE DE SETEMBRO, JULIUS SCHEIDEMANTEL, MAL 
FLORIANO PEIXOTO, PONTE DONA CLARA, SC-477, 

DONA CLARA, P9 (TBO-439 TIFA MICHELLI), 
TIROLESES, ARISTILIANO RAMOS, GETULIO VARGAS, 

JULIUS JACOBSEN, SETE DE SETEMBRO, TU 

17,6 

Mulde 05:45 

SETE DE SETEMBRO, MANAUS, JAPAO, MARECHAL 
DEODORO, OSCAR PISKE, POMERANOS, TIFA COLLEY, 
ESTRADA GERAL MULDE, POMERODE, POMERANOS, 

GERHARD SPIESS, QUINTINO, CONCORDIA, JULIUS 
ENKELS, EUGEN FOUQUET, FREDERICH GERMER, 

EMILO JURK, FRITZ KLUG, OTTO WOLTER, BOTUVERA, 
OSWALDO CRUZ, FRITZ LORENZ, NEREU RAMOS, 
HONDURAS, GERMANO BRANDES, GAL. OSORIO, 

SETE DE SETEMBRO, TU (RUI BARBOSA ESCOLA), RUI 
BARBOSA, GETULIO VARGAS, DUQUE DE CAXIAS, 

SETE DE SETEMBRO, WILHELM BUZKE SENIOR, 
ARACAJU, TU 

35,8 

Nações / Imigrantes 06:25 

SETE DE SETEMBRO, MANAUS, JAPAO, MARECHAL 
DEODORO, OSCAR PISKE, TIFA NARDELLI, SC-110, 

POMERANOS, BENJAMIM CONSTANT, NEREU 
RAMOS, HONDURAS, GERMANO BRANDES, GAL. 

OSORIO, SETE DE SETEMBRO, TU 

12,8 

Rodoviária Via R. Blumenau 06:50 

SETE DE SETEMBRO, JULIUS SCHEIDEMANTEL, 
GETULIO VARGAS, BLUMENAU, AMAZONAS, 

ARAPONGUNHAS, RODOVIARIA(7:10), MAX LOEWEN, 
BRUNO REINECKE, BLUMENAU, SETE DE SETEMBRO, 

BELEM, CAMPINAS, ARISTILIANO RAMOS, RUI 
BARBOSA, RECIFE, WILHELM BUTZKE SENIOR 
(ESCOLA RUI BARBOSA), CARLOS STREY, RUI 

BARBOSA, GETULIO VARGAS, DUQUE DE CAXIAS, 
SETE DE SETEMBRO, WILHELM BUZKE SENIOR, 

ARACAJU, TU 

13,5 
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Pomeranos / Vila Germe 06:50 

SETE DE SETEMBRO, MANAUS, JAPAO, MARECHAL 
DEODORO, OSCAR PISKE, POMERANOS, FREDERICO 
SCHUMANN (ESCOLA ERWIN PRADE), POMERANOS, 

GERHARD SPIESS, QUINTINO, CAMBORIU, 
ITUPORANGA, ITAPEMA (ESCOLA JULIO), ITAJAI, 

QUINTINO, IRMA GUSTAMANN, SAUDADES (ESCOLA 
MAURICIO) FREDERICH GERMER, QUINTINO, 

CONCORDIA, JULIUS ENKELS, EUGEN FOUQUET, 
FREDERICH GERMER, EMILO JURK, FRITZ KLUG, OTTO 

WOLTER, BOTUVERA, OSWALDO CRUZ, FRITZ 
LORENZ, NEREU RAMOS, HONDURAS, GERMANO 
BRANDES, GAL. OSORIO, SETE DE SETEMBRO, TU 

17,1 

Tiroleses / Dona Clara 07:00 

TERMINAL URBANO, SETE DE SETEMBRO, BELEM, 
CAMPINAS, RUI BARBOSA, MACAPA, RIO DE JANEIRO, 

OLINDA, SAO PAULO, ALFREDO GIRARDI, BELO 
HORIZONTE, ARISTILIANO RAMOS, TIROLESES (ATE O 
FIM DO PERIMETRO URBANO E RETORNA), MARILIA 
(ESCOLA TIROLESES 7:25), DONA CLARA, SC-477, RUI 
BARBOSA, RECIFE, ESCOLA RUI BARBOSA, WILHEM 

BUTZKE SENIOR, GETULIO VARGAS, JULIUS 
JACOBSEM, SETE DE SETEMBRO, TERMINAL URBANO 

16,6 

Dona Clara / Tiroleses 08:00 

SETE DE SETEMBRO, BELEM, CAMPINAS, ARISTILIANO 
RAMOS, RUI BARBOSA, SC-477, DONA CLARA, P9 

(TIFA MICHELLI), TIROLESES, ARISTILIANO RAMOS, 
GETULIO VARGAS, DUQUE DE CAXIAS, SETE DE 

SETEMBRO, WILHELM BUZKE SENIOR, ARACAJU, TU 

17,2 

Vila Germer / Rodoviária 09:00 

SETE DE SETEMBRO, JULIUS SCHEIDEMANTEL, 
GETULIO VARGAS, BLUMENAU, ROLANDO MUELLER, 
GAL. OSORIO, GERMANO BRANDES, BOLIVIA, FRITZ 
LORENZ, QUINTINO, CONCORDIA, JULIUS HENKELS, 

EUGEN FOUQUET, FREDERICH GERMER, EMILIO JURK, 
FRITZ KLUG, OTTO WOLTER, BOTUVERA, OSWALDO 

CRUZ, FRITZ LORENZ, KURTH BENECKE, 
ARAPONGUNHAS, MAX LOEWEN, RODOVIARIA(9:20), 

MAX LOEWEN, ARAPONGUINHAS, AMAZONAS, 
BLUMENAU, ROLANDO MUELLER, SETE DE 

SETEMBRO, TU 

15,8 
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Vila Germer / Imigrantes 11:10 

SETE DE SETEMBRO, JULIUS SCHEIDEMANTEL, 
GETULIO VARGAS, BLUMENAU, INDAIAL, FRITZ 

LORENZ (LAVADORAS MENOR APRENDIZ), HERMANN 
BERNT, CHAPECO (HERCULES MENOR APRENDIZ), 
GAROPABA, ITAPOA, CARLOS GOMES, OSVALDO 

CRUZ, BOTUVERA, OTTO WOLTER, IRMA GUSTMANN, 
SAUDADES(ESCOLA MAURICIO), FREDERICH GERMER, 

ITAJAI, ITAPEMA (ESCOLA JULIO 11:30), ITAPEMA, 
FRITZ LORENZ, POMERANOS, POMERODE, AUGUST 
BRANDT, FREDERICO SCHUMANN, (ESCOLA ERWIN 

PRADE), FREDERICO SCHUMANN, POMERANOS, 
BEIJAMIM CONSTANT, BARAO DO RIO BRANCO, 
PARAGUAI, SEARA, RIO NEGRINHO, TANGARA, 

CAÇADOR, OSCAR PISKE, MARECHAL DEODORO, 
NICARAGUA, MANAUS, ARACAJU, TU 

19 

Tiroleses / Capitais 11:20 

SETE DE SETEMBRO, BELEM, SÃO PAULO, 
ARISTILIANO RAMOS, TIROLESES, MARILIA (ESCOLA 

TIROLESES), RETORNO, TIROLESES, ARISTILIANO 
RAMOS, BELO HORIZONTE, MARINGA, SÃO PAULO, 

ARISTILIANO RAMOS, MANAUS, ARACAJU, TU 

11,9 

Mulde 11:25 

TU, SETE DE SETEMBRO,WILHELM BUTZKE,(RUI 
BARBOSA ESCOLA 11:30), CARLOS STREY, RUI 

BARBOSA, MANAUS, ARACAJU, TU 11:40, SETE DE 
SETEMBRO, JULIUS SCHEIDEMANTEL, GETULIO 

VARGAS, ROLANDO MUELLER, GERMANO BRANDES, 
RUA BOLIVIA, DIACONISA HELENA SUEZ, FRITZ 

LORENZ, POMERANOS, TIFA COLLEY, ESTRADA GERAL 
DA MULDE, POMERODE,GERHARD SPIESS, 

NAVEGANTES, QUINTINO, FREDERICH GERMER, 
EMILIO JURK, FRITZ KLUG, OTTO WOLTER, 

BOTUVERA, OSVALDO CRUZ, FRITZ LORENZ, KURTH 
BENECKE, ARAPONGUINHAS, MAX LOEWEN, 
RODOVIARIA 12:50, MAX LOEWEN, BRUNO 

REINECKE, BLUMENAU, ROLANDO MUELLER, SETE DE 
SETEMBRO, TU 

41,1 

Tiroleses / Dona Clara 12:10 

SETE DE SETEMBRO, BELEM, SAO PAULO, 
ARISTILIANO RAMOS, TIROLESES, P9 TIFA MICHELLI, 

DONA CLARA, SC 477, MACAPA, RIO DE JANEIRO, SÃO 
PAULO, PROF. ALFREDO GIRARDI, LUIZ ADAM, 

ARISTILIANO RAMOS, GETULIO VARGAS, DUQUE DE 
CAXIAS, SETE DE SETEMBRO, WILHELM BUZKE 

SENIOR, ARACAJU, TU 

19 
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Rodoviária Via Araponguinhas 12:05 

SETE DE SETEMBRO, JULIUS SCHEIDEMANTEL, 
GETULIO VARGAS, BLUMENAU, AMAZONAS, 
ARAPONGUINHAS, TUPINIQUIM, RODOLFO 

BORCHARDT, CARAJAS, ARAPONGUINHAS, MAX 
LOEWEN, RODOVIARIA 12:25, ARAPONGUINHAS, 
KURTH BENECKE, FRITZ LORENZ, OSVALDO CRUZ, 
BOTUVERA, OTTO WOLTER, FRITZ KLUG, EMILIO 

JURK, FREDERICH GERMER, QUINTINO, FRITZ 
LORENZ, NEREU RAMOS, HONDURAS, GERMANO 
BRANDES, GAL. OSORIO, SETE DE SETEMBRO, TU 

15,7 

Trabalhador via R. Blumenau 12:55 

SETE DE SETEMBRO, JULIUS SCHEIDEMANTEL, 
GETULIO VARGAS, BLUMENAU, INDAIAL, FRITZ 

LORENZ, KURTH BENECKE, ARAPONGUINAS,MAX 
LOEWEN, (RODOVIARIA BALDEAÇÃO 13:10),  

ARAPONGUINHAS, KURTH BENCKE, FRITZ LORENZ, 
CONCORDIA LORENZ (ENTRA FUNDI PRESS), FRITZ 

LORENZ (ATE BUTZKE 13:20), RETORNO  
13:37(USITIM)FRITZ LORENZ, CONCORDIA LORENZ 

(FUNDI PRESS)FRITZ LORENZ, KURTH BENECKE, 
ARAPONGUINHAS, MAX LOEWEN, RODOVIARIA 
13:50, ARAPONGUINHAS, CARAJAS, RODOLFO 

BORCHARDT, TUPINIQUIM, ARAPONGUINHAS, MAL 
FLORIANO, BLUMENAU,ROLANDO MUELLER, SETE DE 

SETEMBRO, TU 

22,5 

Trabalhador via Quintino 12:55 

SETE DE SETEMBRO, JULIUS SCHEIDEMANTEL, 
GETULIO VARGAS,BLUMENAU, BRUNO REINECKE, 
MAX LOEWEN, RODOVIARIA BALDEAÇÃO 13:10), 

ARAPONGUINHAS,  KURTH BENECKE, FRITZ LORENZ 
CAMPOS NOVOS, CHAPECO(HERCULES), CHAPECO, 

ITAPEMA, SAO BENTO, CAMBORIU, QUINTINO, 
NAVEGANTES (GERMER), RETORNA GERMER 13:35,  
NAVEGANTES, QUINTINO, CAMBORIU, SÃO BENTO, 

ITAPEMA, CHAPECO, (HERCULES), CHAPECO, 
CAMPOS NOVOS, FRITZ LORENZ, KURTH BENECKE, 

ARAPONGUINHAS, RODOVIARIA(13:50 BALDEAÇÃO), 
MAX LOEWEN, BRUNO REINECKE, BLUMENAU, 
ROLANDO MUELLER, SETE DE SETEMBRO, TU 

17,4 

 Pe. Martinho 13:05 

SETE DE SETEMBRO, JULIUS SCHEIDEMANTEL, 
GETULIO VARGAS, MAL. FLORIANO PEIXOTO, 

RODOLFO PISKE, (ESCOLA PE. MARTINHO) PICUIVA, 
BAHIA, MAL. FLORIANO PEIXOTO ROLANDO 

MUELLER, SETE DESETEMBRO, TU 

5,6 
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Rodoviária / Vila Germer 13:35 

TU, SETE DE SETEMBRO, JULIUS SCHEIDEMANTEL, 
GETULIO VARGAS, BLUMENAU, BRUNO REINECKE, 
MAX LOEWEN, RODOVIARIA (BALDEAÇÃO 13:50), 

ARAPONGUINHAS, KURTH BENECKE, FRITZ LORENZ, 
OSVALDO CRUZ, BOTUVERA, OTTO WOLTER, FRITZ 

KLUG, EMILIO JURK, FREDERICH GERMER, QUINTINO, 
GERHARD SPIESS, POMERANOS, OSCAR PISKE, 
AUSTRIA, EGITO, INGLATERRA, OSCAR PISKE, 

AUSTRIA, PARAGUAI, BARAO DO RIO BRANCO, 
BENJAMIN CONSTANT, NEREU RAMOS, HONDURAS, 

GERMANO BRANDES, GAL. OSORIO, SETE DE 
SETEMBRO, TU 

18,2 

Dona Clara / Tiroleses 14:10 

SETE DE SETEMBRO, BELEM, CAMPINAS, ARISTILIANO 
RAMOS, RUI BARBOSA, SC-477, DONA CLARA, 

MARILIA, TIROLESES, ARISTILIANO RAMOS, GETULIO 
VARGAS, JULIUS JACOBSEN, SETE DE SETEMBRO, TU 

13,9 

Vila Germer / Rodoviária 14:10 

SETE DE SETEMBRO, JULIUS SCHEIDEMANTEL, 
GETULIO VARGAS, ROLANDO MUELLER, GAL. 

OSORIO, GERMANO BRANDES, BOLIVIA, INDAIAL, 
FRITZ LORENZ, QUINTINO, CONCORDIA, JULIUS 

HENKELS, EUGEN FOUQUET, FREDERICH GERMER, 
EMILIO JURK, FRITZ KLUG, OTTO WOLTER, 

BOTUVERA, OSVALDO CRUZ, FRITZ LORENZ, KURTH 
BENECKE, ARAPONGUINHAS, MAX LOEWEN, 

RODOVIARIA 14:25, ARAPONGUINHAS, KURTH 
BENECKE, FRITZ LORENZ, NEREU RAMOS, 

HONDURAS, GERMANO BRANDES, GAL. OSORIO, 
SETE DE SETEMBRO, TU 

13,9 

Rodoviária Via R. Blumenau 15:00 

TU, SETE DE SETEMBRO, JULIUS SCHEIDEMANTEL, 
GETULIO VARGAS, BLUMENAU, AMAZONAS, 

ARAPONGUINHAS, MAX LOEWEN, RODOVIARIA 
15:20, BRUNO REINECKE, BLUMENAU, ROLANDO 

MUELLER, SETE DE SETEMBRO, TU 

10,9 

 Tiroleses 15:10 

SETE DE SETEMBRO, BELEM, SÃO PAULO, 
ARISTILIANO RAMOS, TIROLESES, MARILIA (ESCOLA 

TIROLESES), RETORNO, TIROLESES, SÃO PAULO, JOAO 
SILVA, BELO HORIZONTE, ALFREDO GIRARDI, SÃO 
PAULO, OLINDA, RIO DE JANEIRO, MACAPA, RUI 

BARBOSA, GETULIO VARGAS, JULIUS JACOBSEN, SETE 
DE SETEMBRO, TU 

15 

Escolar / Senai 16:55 
SETE DE SETEMBRO, DUQUE DE CAXIAS, SENAI, 

DUQUE DE CAXIAS, ARACAJU, TU 
1,2 
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 Tiroleses / Pe. Martinho 17:00 

SETE DE SETEMBRO, BELEM, SÃO PAULO, 
ARISTILIANO RAMOS, TIROLESES, MARILIA, DONA 

CLARA, SC-477, PONTE DONA CLARA, MAL FLORIANO 
PEIXOTO, RODOLFO PISKE, ESCOLA Pe MARTINHO, 

PICUIVA, BAHIA, MAL FLORIANO PEIXOTO, ROLANDO 
MUELLER, SETE DE SETEMBRO, TU 

14,6 

Vila Germer / Fritz Lorenz 17:05 

SETE DE SETEMBRO, JULIUS SCHEIDEMANTEL, 
GETULIO VARGAS, ROLANDO MUELLER, GAL. 

OSORIO, GERMANO BRANDES, BOLIVIA, INDAIAL, 
FRITZ LORENZ, QUINTINO, CONCORDIA, JULIUS 

HENKELS, EUGEN FOUQUET, FREDERICH GERMER, 
EMILIO JURK, FRITZ KLUG, OTTO WOLTER, 

BOTUVERA, OSVALDO CRUZ, CARLOS GOMES, 
TANCREDO NEVES, MACHADO DE ASSIS, FRITZ 

LORENZ 17:25 (MENOR APRENDIZ MUELLER FOGOES, 
METISA, MUELLER ELETRO), FRITZ LORENZ, NEREU 
RAMOS, HONDURAS, GERMANO BRANDES, GAL. 

OSORIO, SETE DE SETEMBRO, TU 

13,3 

Rodoviária via Fritz Lorenz 17:10 

SETE DE SETEMBRO, JULIUS SCHEIDEMANTEL, 
GETULIO VARGAS, BLUMENAU, INDAIAL, FRITZ 

LORENZ, KURTH BENECKE, ARAPONGUINHAS, MAX 
LOEWEN, RODOVIARIA 17:30, MAX LOEWEN, 
ARAPONGUINHAS, AMAZONAS, BLUMENAU, 
ROLANDO MUELLER, SETE DE SETEMBRO, TU 

12,9 

Pomeranos / Mulde 17:35 

TU, SETE DE SETEMBRO, BELEM, CAMPINAS, 
ARISTILIANO RAMOS, RUI BARBOSA, RECIFE, (ESCOLA 
RUI BARBOSA) WILHELM BUTZKE, CARLOS STREY, RUI 
BARBOSA, MANAUS, JAPAO, MARECHAL DEODORO, 
OSCAR PISKE, POMERANOS, FREDERICO SCHUMANN 

(ESCOLA ERWIM PRADE), AUGUSTO BRANT, 
POMERODE, (TREVO MULDE BAIXA RETORNA), 

POMERODE, POMERANOS, OSCAR PISKE, MARECHAL 
DEODORO, NICARAGUA, MANAUS, ARACAJU, TU  

16,8 

Dona Clara / Tiroleses 17:45 

SETE DE SETEMBRO, BELEM, CAMPINAS, ARISTILIANO 
RAMOS, RUI BARBOSA, SC-477, DONA CLARA, P9 

(TIFA MICHELLI), TIROLESES, ARISTILIANO RAMOS, 
RUI BARBOSA, RECIFE (ESCOLA RUI BARBOSA), 
WILHELM BUTZKE, GETULIO VARGAS, JULIUS 

JACOBSEN, SETE DE SETEMBRO, TU 

16,8 
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Rodoviária Via R. Blumenau 17:45 

SETE DE SETEMBRO, JULIUS SCHEIDEMANTEL, 
GETULIO VARGAS, BLUMENAU, AMAZONAS, 

ARAPONGUINHAS, MAX LOEWEN, RODOVIARIA, 
ARAPONGUINHAS, KURTH BENECKE, FRITZ LORENZ, 
OSVALDO CRUZ, BOTUVERA, OTTO WOLTER, FRITZ 

KLUG, EMILIO JURK, FREDERICH GERMER, QUINTINO, 
FRITZ LORENZ, POMERANOS, OSCAR PISKE, MAL. 
DEODORO, NICARAGUA, MANAUS, ARACAJU, TU 

19,7 

 Quintino / Rodoviária 18:20 

 ARACAJU, MANAUS, JAPAO, MARECHAL DEODORO, 
HONDURAS, GERMANO BRANDES, BOLIVIA, INDAIAL, 
FRITZ LORENZ, LAGES, (ESCOLA CEDUP), SAO BENTO, 
ITAPEMA, (ESCOLA JULIO), ITAPEMA, FRITZ LORENZ, 
KURTH BENECKE, ARAPONGUINHAS, MAX LOEWEN, 

RODOVIARIA  

8 

Trabalhador / Quintino 21:50 

SETE DE SETEMBRO, JULIUS SCHEIDEMANTEL, 
GETULIO VARGAS, BLUMENAU, INDAIAL, FRITZ 

LORENZ, QUINTINO, (ATÉ Germer 22:05), QUINTINO, 
ITAJAI, ITAPEMA, (ESCOLA JULIO) SÃO BENTO, 

(ESCOLA CEDUP) IBIRAMA, CHAPECO, (HERCULES) 
VOLTA, CHAPECO, CAMPOS NOVOS, FRITZ LORENZ, 
KUTH BENECKE, ARAPONGUINHAS, MAX LOEWEN, 

RODOVIARIA BALDEAÇÃO 22:15 

8,9 

Trabalhador / Fritz Lorenz 21:50 

ARAPONGUINHAS, KURTH BENECKE, FRITZ LORENZ, 
(ATE USITIN RETORNO 22:05, USITIM), CONCORDIA 

LORENZ (FUNDI PRESS) FRITZ LORENZ, KURTH 
BENECKE, ARAPONGUINHAS, RODOVIARIA 
BALDEAÇÃO 22:15, RUA BRUNO REINECKE, 
BLUMENAU, ROLANDO MUELLER, SETE DE 

SETEMBRO, TU  

10,6 

Rodoviária / Mulde 22:05 

TU, SETE DE SETEMBRO, WILHELM BUTZKE, (RUI 
BARBOSA ESCOLA), CARLOS STREY, RUI BARBOSA, 
GETULIO VARGAS, BLUMENAU, BRUNO REINECKE, 

MAX LOEWEN, RODOVIARIA BALDEAÇÃO 22:15, 
ARAPONGUINHAS, KURTH BENECKE, FRITZ LORENZ, 

ITAPEMA (ESCOLA JULIO), ITAJAI, QUINTINO, 
GERHARD SPIESS, POMERANOS, POMERODE, TBO-

453, TBO-475, TBO-440, TIFA COLLEY, SC-110, 
POMERANOS, FREDERICO EDUARDO MAYR, BOLIVIA, 

INDAIAL, BLUMENAU, RODOVIÁRIA 

40,4 
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Dona Clara / Tiroleses 22:30 

SETE DE SETEMBRO, BELEM, CAMPINAS, ARISTILIANO 
RAMOS, RUI BARBOSA, SC-477, DONA CLARA, P9 

(TIFA MICHELLI), TIROLESES, ARISTILIANO RAMOS, 
GETULIO VARGAS, BLUMENAU, AMAZONAS, 

ARAPONGUINHAS, MAX LOEWEN, RODOVIARIA, 

23,8 

 
 
10. DOS PRAZOS: 
 
10.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, prorrogáveis nos termos da lei nº 8.666/93 até 
o limite de 60 meses; 
 
 
11. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
 
11.1 – Considerando que as despesas para prestação do serviço estão integralmente cobertas, 
conforme item 6 deste termo, entende-se que como ajustada a modalidade de pregão presencial, 
tipo menor preço. 
 
11.2 - Será considerada vencedora a empresa que, considerando todos os elementos necessários a 
realização do serviço, constantes deste termo de referencial, edital e anexos, apresentar a proposta 
com o menor valor mensal pela integralidade do serviço a ser prestado, bem como, atender os 
requisitos mínimos de habilitação e demais exigências constantes neste termo de referência, edital e 
respectivos anexos. 
   
 
12. DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE HABILITAÇÃO PARA O CERTAME: 
 
12.1 – Serão consideradas aptas para participar do certame, todas as empresas legalmente 
constituídas para prestação deste tipo de serviço, bem como possuam a seguinte qualificação técnica 
mínima:  
 
c) Comprovar ter experiência através de atestado técnico que demonstre ter executado serviço 

compatível ao objeto na quantidade mínima de 318 km diários com 19 horários e 19 linhas. 
(Equivalente a 50% do objeto); 

d) Comprovar ter experiência com sistema de bilhetagem eletrônica. 
 
 
13. DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE E REEQULÍBRIO: 
 
13.1 - Os valores alusivos ao contrato serão revistos a cada 12 meses contados do início da operação 
do serviço objeto do presente termo, pelo IPCA. 
 

13.1.1 - A revisão somente atingirá itens que não tenham sido objeto de reequilíbrio durante 
o período; 
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13.2 - Somente será considerada hipótese de reequilíbrio do valor alusivo a contraprestação mensal, 
nos termos do art. 65, inciso II alínea d) da Lei 8.666/93, as seguintes ocorrências:  

 
a) alteração da quilometragem máxima operacional/mês; 
b) a quantidade de veículos necessários para prestação do serviço; 
c) a modificação no valor do diesel superior ou inferior a 5% do valor do litro; 

   
13.3 - Não implicarão em modificação do contrato e/ou revisão de clausulas econômico financeiras, 
nos termos do art. 58, I e §2°, a alteração de linhas/itinerários e horários que não tenham qualquer 
alteração na quilometragem máxima operacional/mês do sistema (13.843,87 Km) ou na quantidade 
de veículos operacionais/reservas (3 operantes e um reserva), nem a variação de custos de pessoal 
alusivo a dissídios individuais ou coletivos; 
 
 
 
 
 

BRUNA DE ANDRADE 
Secretária Municipal de Planejamento,  

Transito, Meio Ambiente, Indústria,  
Comercio e Serviços. 

 
 
 

 
(*) Termo de referência desenvolvido e transcrito na íntegra pelo Fundo Municipal de Transito. 

. 
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ANEXO II 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO* 
 

 

Pelo presente credenciamos o(a) Sr(a). _____________________, CPF n.º _______________________ 

e RG n.º ____________________, para participar do Pregão Presencial n.º 04/2021 - FUMTRAN, 

podendo praticar todos os atos inerentes ao referido procedimento no que diz respeito aos interesses 

da representada, inclusive formular lances, negociar preços, interpor e desistir de recursos em todas 

as fases licitatórias. 

 

 

 

________________________, em ____ de ________________ de 2021. 

 
 
 

_________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
*O modelo de credenciamento, quando for utilizado, deverá estar de acordo com os termos constantes do 

subitem 5.2 deste edital. 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
(Razão Social da licitante)............................................................., por meio de seu Diretor ou 

Responsável Legal DECLARA sob as penas da lei e em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei 

n.º 10.520/2002, que tem plena ciência, aceita e cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação 

definidos no Edital do Pregão Presencial n.º 04/2021 - FUMTRAN. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 
 

______________________, em ______ de __________________ de 2021. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
           Ref. (identificação da licitação) 
 
 

_____________________________________, CNPJ n°. _________________________, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ________________________________, 

portador (a) do RG n.° ____________________ e CPF n.° _____________________, declara:  

 

a) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/1993 que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).  
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 

b) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública de 
qualquer natureza e esfera governamental. 
 

c) Que o ato constitutivo é vigente. 
 

d) Que não é impedido de transacionar com a Administração Pública. 
 

e) Que conhece e aceita todas as condições do referido edital e anexos. 
 

 
__________________________________________________ 

(local e data) 
 
 

__________________________________________________ 
(nome e número do documento de Identidade do Declarante) 
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ANEXO V 
 

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS* 
 
PREFEITURA DE TIMBÓ/SC 
PROPOSTA DE PREÇOS 
Pregão Presencial n.º 04/2021 FUMTRAN 
Data:  
Hora:  
 

NOME DA EMPRESA: 
C.N.P.J.: 
Endereço: 
Telefone e fax: 
E-mail: 
Local para entrega do material: (em conformidade com o Edital). 
Validade da proposta: (em conformidade com o Edital). 
Condições de Pagamento: (em conformidade com o Edital). 
 

Item Qtde Unidade Descrição Valor  
Unitário (R$)* 

1 12 SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDIANTE 
FORNECIMENTO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA E SERVIÇO DE 
BILHETAGEM ELETRONICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE TIMBÓ. 
 

.... 

*O valor unitário corresponde aos valores mensais apurados e identificado na planilha de individualização 
dos valores para prestação do serviço (anexo), integrando indissociavelmente a presente proposta.   
 
Banco: 
Agência: 
C/C:  
Local, data 
Declaro que desde já a empresa ____________________________________ compromete-se a cumprir o 
prazo de entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalidades aplicadas por esta Administração. 
 
Nome Completo, Estado Civil, CPF, RG, Endereço Residencial e assinatura do representante. 
Carimbo da empresa 

 
* Demais informações constantes do item 6.3 do edital  
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ANEXO V - PLANILHA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS (R$/MÊS) 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL 

CUSTOS VARIÁVEIS   

Combustível   R$                                   -    

Lubrificantes   R$                                   -    

ARLA 32  R$                                   -    

Material de rodagem   R$                                   -    

Peças e acessórios   R$                                   -    

Custos ambientais   R$                                   -    

TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS  R$                                   -    

CUSTOS FIXOS   

Pessoal   

Operação  R$                                   -    

Manutenção, administrativo e diretoria   R$                                   -    

Subtotal - Pessoal  R$                                   -    

Administrativas   

Despesas gerais   R$                                   -    

DPVAT e licenciamento   R$                                   -    

IPVA  R$                                   -    

Seguros   R$                                   -    

Outras despesas operacionais   R$                                   -    

Subtotal - Administrativas  R$                                   -    

Depreciação   

Veículos da frota   R$                                   -    

Equipamentos de bilhetagem e ITS   R$                                   -    

Veículos de apoio   R$                                   -    

Outras depreciações  R$                                   -    

Subtotal - Depreciação  R$                                   -    

Outras despesas   

Locação dos equipamentos e sistemas de bilhetagem e ITS   R$                                   -    

Locação de garagem   R$                                   -    

Locação de veículos de Apoio   R$                                   -    

Subtotal - Outras Despesas  R$                                   -    

TOTAL CUSTOS FIXOS  R$                                   -    

TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS  R$                                   -    

REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  R$                                   -    

TRIBUTOS  R$                                   -    

CUSTO TOTAL  R$                                   -    
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ANEXO V - NOTA EXPLICATIVA PARA PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS 
VALORES PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 
O presente caderno tem por finalidade auxiliar o preenchimento da planilha individualizada de valores 
para prestação de serviço do transporte coletivo urbano, através da definição dos conceitos dos custos 
que deverão ser informados e que fundamentarão a proposta, dela fazendo parte indissociável.   
A planilha deverá ser preenchida considerando todos os elementos mínimos para execução do serviço, 
constantes do termo de referência – Anexo I, tais como a quilometragem operacional máxima mensal 
(estimada em 13.843,87 km), quantidade de linhas e horários (de segunda a sexta em 38 horários 
diários),  quantidade mínima e tipo de veículos (04 ônibus padron com no máximo 10 anos e idade 
média de 06), dentre outros.  
 

CUSTOS VARIÁVEIS: 
 
No campo de custos variáveis deverão conter, no mínimo,  as informações alusivas ao custo mensal 
de:  

Combustível: Custos mensal do Combustível utilizado para o funcionamento da frota no 
cumprimento das linhas e horários estabelecidos; 
Lubrificantes: Refere-se ao custo mensal de óleos lubrificantes para o funcionamento da frota 
no cumprimento das linhas e horários estabelecidos; 
ARLA 32: custo alusivo ao reagente usado com a tecnologia de pós-tratamento dos gases de 
escapamento dos veículos chamada SCR (Selective Catalytic Reduction, ou Redução Catalítica 
Seletiva), para reduzir quimicamente a emissão de óxidos de nitrogênio (NOx), considerando 
exclusivamente a km rodada no mês; 
Material de Rodagem: Refere-se a pneus e recapagens para cumprimento do contrato; 
Peças e acessórios: custo médio de manutenção correspondem às despesas com aquisição das 
peças de reposição para a manutenção dos veículos da frota exclusivamente necessária ao 
cumprimento do objeto. 
Custos ambientais: Compreende todos os custos para cumprimento das normas ambientais 
vigentes em cada localidade, abrangendo todas as atividades de prevenção, recuperação e 
reciclagem necessários para atender as normas legais referentes a legislação ambiental e de 
responsabilidade socioambiental;  
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS: Corresponde a soma de todos os custos variáveis acima 
identificados. 

 
CUSTOS FIXOS: 

 
No campo de custos fixos, deverão ser individualizados, no mínimo, os custos mensais de: 

 
PESSOAL: 
Custos com pessoal da operação: Composição dos custos associados aos salários, encargos 
trabalhistas e aos benefícios trabalhistas (auxílio-alimentação, cesta básica, uniforme, 
convênio médico e quaisquer outros que venham a ser estabelecidos em Acordo Coletivo, ou 
Convenção Coletiva de Trabalho ou Sentença Normativa, que deverão ser agregados ao custo 
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da mão de obra) para cada atividade profissional desenvolvida (motoristas, cobradores, 
despachantes e fiscais); 
Custo com Pessoal de manutenção, administrativo e diretoria:  Referem-se ao total de custo 
com pessoal da manutenção, administrativo e diretoria alocados no contrato, respeitando a 
correta proporcionalidade de efetiva utilização desses recursos. 
Subtotal – pessoal: Somatório de todos os custos de pessoal acima. 

 
ADMINISTRATIVAS: No campo dos custos Administrativos, deverão conter, no mínimo, as 
informações de despesas mensais alusivas a:  
Despesas gerais: Referem-se a despesas administrativas gerais, tais como, equipamentos de 
segurança, materiais de limpeza, materiais de escritório, materiais de manutenção predial, 
despesas médicas obrigatórias com pessoal (exames admissionais, demissionais e periódicos), 
serviços de conservação e manutenção, despesas com água, energia e esgoto; despesas, com 
rádio, telefone e internet; fretes e carretos; serviços de terceiros diversos, dentre outros. 
DPVAT e licenciamento: referentes ao seguro obrigatório e à taxa de licenciamento dos ônibus 
anuais que deverão ser divididos por 12 para se calcular o custo mensal 
IPVA: Este item de custo deverá ser apropriado pelo valor total pago, no início de cada ano, 
por todos os veículos da empresa ou sistema. Em seguida, deve-se dividir este valor por 12, 
para se encontrar o custo mensal; 
Seguros: Refere-se ao seguro com cobertura total a qualquer sinistro, incluindo APP (acidentes 
pessoais por passageiros) e RC (responsabilidade civil). O valor do seguro anual deverá ser 
dividido por 12 para se encontrar o custo mensal do seguro 
Outras despesas operacionais: Devem-se considerar neste grupo de despesas, outras 
despesas relacionadas à operação do serviço de transporte, como por exemplo despesas de 
comercialização de bilhetes, dentre outras. 
Subtotal – Administrativas: Somatório de todas as despesas administrativas acima. 

 
DEPRECIAÇÃO: O campo alusivo à depreciação, somente será preenchido se os bens forem de 
propriedade da empresa, devendo ser apresentado como zerado caso o uso se dê através de 
locação ou outra forma de contrato, hipótese em que o valor será considerado no campo 
“outras despesas”:  
Depreciação de veículos da frota:  Refere-se ao valor de depreciação mensal de todos os 
ônibus utilizados no contrato. 
Depreciação dos equipamentos de bilhetagem e ITS: Refere-se à depreciação mensal dos 
equipamentos de bilhetagem e ITS, caso os mesmos sejam de propriedade da contratada. Se 
os equipamentos de bilhetagem e ITS forem locados, deverá ser informado valor zero nesta 
linha. 
Depreciação dos veículos de apoio: Valor da depreciação mensal dos veículos de apoio, caso 
os mesmos sejam de propriedade da contratada. Se os veículos de apoio forem locados, deverá 
ser informado valor zero nesta linha. 
Outras depreciações: Valor da depreciação mensal de outros ativos, que sejam de propriedade 
da contratada, tais como, edificações e equipamentos de garagem, infraestrutura, dentre 
outros. 
Subtotal – Depreciação: Somatório de todas as despesas de depreciação acima. 
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OUTRAS DESPESAS: O campo alusivo à outras despesas, somente será preenchido para 
situação de terceirização, sendo que, na hipótese de contemplar serviços e/ou equipamentos 
próprios, estes deverão ser considerados no campo “Depreciação”:  
Locação dos equipamentos e sistemas de bilhetagem e ITS: Valor do custo mensal de locação 
dos equipamentos e sistema de bilhetagem e ITS, caso os mesmos sejam locados. Se os 
equipamentos e sistema de bilhetagem e ITS forem próprios, deverá ser informado o valor 
zero nesta linha. 
Locação de garagem: Valor mensal da locação da garagem, caso a mesma seja locada. Caso a 
garagem seja de propriedade da contratada, deverá ser informado o valor zero nesta linha 
Locação de veículos de apoio: Valor mensal da locação dos veículos de apoio, caso os mesmos 
sejam locados. Caso os veículos de apoio sejam de propriedade da contratada, deverá ser 
informada zero nesta linha. 
Subtotal – Outras Despesas: Somatório de todas as despesas do grupo de outras despesas 
 

TOTAL CUSTOS FIXOS – Corresponde a soma dos subtotais de pessoal, administrativas, depreciação e 
outras despesas acima identificadas. 
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS: Somatório das linhas TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS e TOTAL CUSTOS 
FIXOS  
REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Refere-se à remuneração pela prestação de serviço 
pela contratada. 
TRIBUTOS: Soma total de todos os tributos diretos, caso existam (recordando que não incide ISS para 
o serviço de Transporte coletivo público urbano municipal, conforme LC n° 513/2018). 
CUSTO TOTAL: Somatório das linhas TOTAIS CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS, REMUNERAÇÃO PELA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRIBUTOS. Corresponde ao valor mensal total que a contratante pagará a 
contratada pela prestação do serviço.  
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ANEXO VI – MINUTA CONTRATUAL 

 
PREGÃO PRESENCIAL N°. ______ 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____ 
 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDIANTE FORNECIMENTO 
DE ÔNIBUS COM MOTORISTA E SERVIÇO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE TIMBÓ 
 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 83.102.764/0001-15, com 
sede na Av. Getúlio Vargas, nº 700, doravante denominado MUNICÍPIO, representado pelo Secretário 
de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Industria Comércio e Serviços Sra. BRUNA DE ANDRADE, 
e a empresa _________________, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n°. 
___________________________, com sede _________________, n°. _______, ______, 
_____________, representado por _______________, _________, _____________, ____________, 
residente e domiciliado na ________________, bairro _______________, CEP: ____________em 
___________/_______, inscrito no CPF nº ______________ e portador da cédula de identidade nº 
____________ expedida pela ___________, abaixo denominada CONTRATADA, com fundamento no 
Decreto n°. 4893, de 06/08/18; art. 24, IV da Lei n°. 8.666/93; demais normativas aplicáveis à espécie 
e considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº _____/_____, resolvem, de comum acordo, 
celebrar o presente CONTRATO, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto deste contrato a execução, pela CONTRATADA, dos serviços de transporte 
mediante fornecimento de ônibus com motorista e serviço de bilhetagem eletrônica para prestação 
de serviço de transporte coletivo de passageiros de timbó, tudo de conformidade com o presente 
instrumento, Edital de Pregão Presencial nº ________e seus respectivos anexos, e com fundamento 
nas disposições normativas atinentes a espécie.     

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES E DIREITOS DA CONTRATADA 
 
2.1. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previstas em lei, a CONTRATADA desde já assume 
a responsabilidade de: 
 

2.1.1. Cumprir fielmente todas as disposições, condições e obrigações previstas neste 
instrumento, edital de Pregão Presencial nº _____ e respectivos anexos e demais documentos, 
sem prejuízo das normativas atinentes a espécie, inclusive as regulamentares existentes ou que 
venham a ser instituídas durante a vigência deste contrato; 
 
2.1.2. Acatar as políticas e diretrizes estabelecidas pelo MUNICÍPIO, inclusive quanto ao 
redimensionamento do sistema, alterações de linhas, itinerários, horários e quantidade de 
veículos; 
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2.1.3. Cumprir as normas e procedimentos operacionais, tabelas de horários e linhas 
estabelecidas no Termo de Referência, bem como aquelas que venham a ser fixadas pelo 
MUNICÍPIO através das Ordens de Serviço de Operação – OSO (mesmo que além do 
mencionado termo de referência e documentos), respeitada a quilometragem máxima 
operacional de  13.843,87 Km (treze mil oitocentos e quarenta e três virgula oitenta e sete 
quilômetros) rodados mês com 03 ônibus operando e 1 de reserva; 
 

2.1.3.1 - Considera-se quilometragem operacional do sistema, para fins de 
remuneração do serviço contratado, aquela componente das linhas em operação, 
excetuada a km morta (assim compreendida aquela do terminal à garagem) que fica 
sob o custo exclusivo da CONTRATADA. 
2.1.3.2 Para fins de disponibilização de equipamento e pessoal, registra-se que as 
operações dos serviços de transporte coletivo municipal de passageiros está 
organizada em escalas de segunda a sexta das 03:50h as 23:30h. 

 
2.1.4. Responder exclusivamente (o que inclui o total adimplemento) por todos os impostos, 
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais e demais custos que incidirem, direta ou 
indiretamente, sobre todas as atividades decorrentes deste instrumento, incluindo as 
obrigações trabalhistas e previdenciárias; 
 
2.1.5. Nomear prepostos para gerenciar a execução do presente contrato, credenciando-os 
junto ao MUNICÍPIO no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da assinatura deste 
instrumento; 
 
2.1.6. Encaminhar ao MUNICÍPIO, sempre que solicitado, documentação de qualquer espécie, 
pertinente aos serviços executados no cumprimento do objeto deste contrato; 
 
2.1.7. Solicitar previamente autorização da municipalidade (a qual será por escrito) para as 
atividades acessórias que pretenda desenvolver; 
 
2.1.8. Encaminhar, até o 2° dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, ao 
DEMUTRAN, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas, contendo: 
 

a) Relatório com a totalidade dos valores recebidos no mês, alusivo às tarifas adquiridas, 
independentemente de realização ou não da viagem, 

b) Relatório com informações mínima diárias: quantidade de usuários, por ônibus, forma 
de pagamento, rota/viagem, horário de uso, categoria do pagante (subsidiado ou não), 
número de usuário totais incluindo gratuidades, por ônibus rota e horário, tipo de 
pagamento (dinheiro ou cartão).  

c) Sugestões para o aperfeiçoamento dos serviços, que dependam da anuência do 
MUNICÍPIO, tais como expansão ou redução dos serviços, criação ou supressão de linhas 
e outras medidas operacionais. 
  

2.1.9. Cumprir as demais obrigações estabelecidas na legislação federal (especialmente de 
trânsito), estadual e municipal em vigor; 
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2.1.10. Colocar permanentemente à disposição do usuário, inclusive por meio de eletrônico 
todas as informações acerca dos serviços (inclusive a forma, preços, percursos, horários, tudo 
de conformidade com o presente instrumento e processo de dispensa), oportunizando ao 
mesmo todo os meios de pagamento válidos, respeitadas e cumpridas as gratuidades e 
descontos de passagem legalmente asseguradas; 
 
2.1.11. Proibir a interrupção das viagens, salvo em caso fortuito ou de força maior, caso em que 
fica obrigada a adotar as providências necessárias a garantir ao usuário o prosseguimento de 
sua viagem; 
 
2.1.12. Disponibilizar a frota necessária a plena execução do objeto a qual é constituída de 4 
(quatro) veículos (sendo 03/três operando e 01/um de reserva), tudo de acordo com a descrição 
(inclusive de tipo de frota) que se verifica no Termo de Referência/Projeto Básico; 
 

2.1.12.1. A manter a estrutura de manutenção mecânica dos veículos e somente colocá-
los em circulação quando em perfeitas condições de uso. 

 
2.1.13. Manter durante o prazo de vigência do contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação que lhe foram exigidas no processo de Pregão Presencial nº _____, compatíveis 
com as obrigações assumidas, além do controle de qualidade dos serviços e materiais utilizados; 
 
2.1.14. Zelar pela correta e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os 
meios, a ampla ação fiscalizadora do MUNICÍPIO (em atenção ao disposto na Cláusula 6ª), 
atendendo prontamente a todas às exigências que lhe forem solicitadas, inclusive referentes à 
apresentação de documentos comprobatórios da execução do contrato e os relacionados ao 
cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e demais de ordem tributária e 
social; 
 
2.1.15. Comunicar ao MUNICÍPIO qualquer situação que interfira no andamento dos serviços; 
 
2.1.16. Comparecer em Juízo nas ações (em especial as trabalhistas propostas por seus 
empregados contra si e/ou o MUNICÍPIO), assumindo exclusivamente o polo passivo, 
defendendo-se judicialmente e reconhecendo perante a Justiça do Trabalho sua condição de 
empregadora e única responsável, arcando com todos os ônus de eventual condenação, 
inclusive honorários advocatícios, custas judiciais, sucumbências e demais cominações; 
 
2.1.17. Indicar nome completo e o endereço do seu escritório onde o preposto deve ser 
encontrado, número do telefone convencional, celular do preposto e seu correio eletrônico 
oficial para fins de correspondência, ficando a seu total e exclusive encargo atualizar tais dados; 
 
2.1.18. Realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados (na forma da lei), 
arcando com todas as despesas de transporte, alimentação, seguro de vida contra o risco de 
acidentes de trabalho e outras e especificadas nas normas e convenções coletivas; 
 
2.1.19. Ante sua condição de única empregadora do pessoal designado para execução dos 
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serviços contratados, pagar os salários e encargos sociais até os respectivos vencimentos, 
obrigando-se fiel e integralmente ao cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias, 
abdicando e declarando inadmissível invocar qualquer responsabilidade do MUNICÍPIO; 
 
2.1.20. Em disponibilizar, durante toda a vigência deste instrumento, frota obrigatoriamente 
dentro do que prevê a legislação específica, edital e demais anexos, com idade média não 
superior a 06 (seis) anos, bem como a idade máxima de cada veículo não deverá ultrapassar 10 
(dez) anos, contados a partir do ano de fabricação mencionado no certificado de propriedade;  
 
2.1.21. Em ressarcir todos e quaisquer prejuízos materiais e/ou pessoais, sejam de que natureza 
forem, que causar ao MUNICÍPIO e/ou terceiro; 

 
2.2. Acerca dos equipamentos a CONTRATADA deve: 
 

2.2.1. Implantar um sistema de comercialização das passagens aos usuários através de emissão 
de bilhetes próprios de forma eletrônica (bilhetagem eletrônica). 
 
2.2.2. Implantar os equipamentos e sistemas necessários ao funcionamento dos postos de 
venda aos usuários. 
 
2.2.3. Manter os sistemas em pleno funcionamento durante toda a vigência deste instrumento 
contratual; 
 
2.2.4. Manter a venda de bilhetes no terminal e/ou em local apropriado no município de Timbó. 
       
2.2.5. Realizar a cessão de créditos de viagens aos usuários isentos de pagamento de passagem. 
 

Parágrafo primeiro. O sistema de comercialização das passagens compreende a 
implantação dos processos de trabalho, equipes, instalações físicas, meios físicos de 
pagamento (bilhetes eletrônicos), programas de computador (softwares) e demais 
recursos necessários à venda aos usuários, garantindo total acesso ao serviço de 
transporte coletivo. 
 
Parágrafo segundo. Todos os veículos deverão possuir sistema de bilhetagem eletrônica 
nos termos do decreto municipal nº4.951, de 01 de outubro de 2018, com tecnologia que 
garanta a intercomunicação com o sistema operante no municipio. 
 
Parágrafo terceiro: O sistema de bilhetagem eletrônica deve ser auditável e com 
informações diárias de usuários, por ônibus, forma de pagamento, rota/viagem, e outros 
indicadores a serem incluídos em comum acordo entre os contratantes.  

 
2.2.6. Disponibilizar aos usuários uma estrutura física para atendimento pessoal em sua sede 
administrativa e em canal de comunicação para possibilitar o registro de reclamações e pedidos 
de providência.   

 
2.3. Quanto as obrigações específicas sobre pessoal e equipe, a CONTRATADA deve: 
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2.3.1. Manter seus empregados devidamente identificados, adequadamente uniformizados, 
respondendo por todos os atos e ações por eles praticados, inclusive os que atentem à moral, 
bons costumes e aos direitos de terceiros, especialmente dos usuários; 
 
2.3.2 Ressarcir o MUNICÍPIO por qualquer dano provocado por seus empregados ou prepostos, 
independentemente de dolo ou culpa; 
 
2.3.3. Cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação federal e estadual (em especial 
de trânsito) e municipal em vigor. 

 
2.4. Acerca das obrigações específicas relativas à operação dos serviços de transportes, a 
CONTRATADA deve: 
 

2.4.1. Utilizar veículos que atendam às características técnicas previstas no edital e anexo; 
 
2.4.2. Substituir ou ampliar, se for o caso e de comum acordo com o MUNICÍPIO, a frota 
necessária ao atendimento dos serviços; 
 
2.4.3. Efetuar a programação diária dos serviços a serem executados, atendendo às 
determinações das OSO – Ordem de Serviço de Operação emitidas pelo MUNICÍPIO; 
 
2.4.4. Cumprir e fazer cumprir as demais determinações da legislação em vigor. 

 
2.5. No âmbito do cumprimento do objeto deste contrato, são direitos da CONTRATADA, sem 
prejuízos de outros fixados em lei, e neste contrato: 
 

2.5.1.  O recebimento do pagamento pelos serviços prestados, observados os termos e 
condições da clausula QUARTA deste contrato, edital e seus anexos; 
 
2.5.2. Garantia de ampla defesa na aplicação das penalidades previstas no regulamento de 
transporte, Contrato de Prestação de Serviço e Legislação, respeitados os prazos, formas e 
meios especificados. 
 
2.5.3. Garantia de análise, por parte do MUNICÍPIO, de propostas apresentadas em relação à 
especificação dos serviços e demais critérios de operação; 
 
2.5.4. Recebimento de respostas em relação às consultas formuladas. 

 
2.6. A CONTRATADA fica autorizada a utilizar e operar durante a vigência deste contrato o Terminal 
Urbano de Timbó localizado no centro ao lado do Parque Central, inclusive para guarda e 
estacionamento de seus veículos. 
 

2.6.1 A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislação vigente quanto ao uso dos imóveis ora 
lhe cedidos pelo MUNICÍPIO, bem como a resguardar a propriedade deste último (inclusive 
contra atos de terceiros), valendo-se de medidas judiciais cabíveis para a defesa da posse e 
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propriedade. 
   
2.6.2 O MUNICÍPIO não se responsabiliza por nenhum dano eventualmente sofrido pelos 
veículos da CONTRATADA nos imóveis acima relacionados, inclusive por furtos, roubos casos 
fortuitos ou de força maior. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
3.1. Compete ao MUNICÍPIO, além das obrigações legais: 
 

3.1.1. Fornecer à CONTRATADA os dados necessários a execução do objeto; 
 
3.1.2. Colaborar com a CONTRATADA nas ações judiciais de que venha a participar em 
decorrência deste contrato, desde que necessário e à juízo do MUNICÍPIO; 
 
3.1.3. Subscrever, desde que necessários, requerimentos e expedientes de seu interesse, 
perante as Administrações Diretas e Indiretas, Federal, Estadual e Municipal, sempre limitados 
ao objeto deste contrato; 
 
3.1.4. Efetivar o pagamento mensal pelos serviços prestados, observados os termos e condições 
da CLAUSULA QUARTA, edital e demais anexos; 
 
3.1.5. Fiscalizar a execução do serviço.  
 

 
3.2. São direitos do MUNICÍPIO, sem prejuízos de outros fixados em lei e contrato: 
 

3.2.1. O livre exercício de sua atividade de gerenciamento, respeitadas as competências e 
determinações contidas em legislação, regulamento e demais atos normativos; 
 
3.2.2. O livre acesso às instalações da CONTRATADA e aos seus veículos, desde que para 
exercício de suas atividades de gerenciamento do serviço de transporte coletivo. 
 
3.2.3. O acatamento, por parte da CONTRATADA e seus prepostos, das instruções, normas e 
especificações; 
 
3.2.4. Definir unilateralmente as políticas e diretrizes, inclusive de redimensionamento do 
sistema, alterações de linhas, itinerários, horários e quantidade de veículos. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO/ FORMA DE PAGAMENTO/ DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA / REVISÃO - REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO  
 
4.1. A CONTRATADA será remunerada mensalmente, pela integralidade dos serviços prestados, no 
valor equivalente a sua proposta, da seguinte forma: 
 

a) diretamente pelos usuários através da tarifa paga pelos usuários do serviço prestado ao 
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valor da tarifa técnica fixada em decreto do poder executivo; 
b) receita acessória percebida em decorrência da prestação do serviço e/ou equipamentos 
disponibilizados para tanto (como por exemplo o contrato de publicidade nos ônibus); 
c) pagamento direto pelo MUNICÍPIO, da quantia correspondente à diferença entre a soma 
dos valores de que tratam as alíneas “a e “b” e o valor da proposta. 

 
4.2.  A CONTRATA deverá apresentar mensalmente, até o 2º dia útil do mês subsequente ao do serviço 
prestado, relatório completo com a totalidade dos valores recebidos por força da alínea “a”, 
independentemente de realização ou não da viagem, e da alínea “b”, para auditoria do MUNICÍPIO, 
sendo que somente poderá expedir nota fiscal após o aceite do fiscal do contrato. 
 

4.2.1. O MUNICÍPIO terá até o 5° (quinto) dia útil a contar do recebimento da nota para efetivar 
o pagamento desta, a qual se dará através de depósito na seguinte conta de titularidade da 
CONTRATADA: Banco: ____________Agência: __________Conta: _____________. 

 
 
4.3. Na hipótese em que as receitas percebidas pela empresa por força das alíneas “a” e “b” do item 
4.1, excederem ao valor mensal devido ao contratado, o saldo positivo será considerado como 
antecipação da receita para o mês subsequente e, na hipótese de término e/ou rescisão contratual, o 
saldo deverá ser restituído integralmente ao MUNICÍPIO.  
 
4.4. O valor previsto no item 4.1 contempla a plena e ininterrupta execução/operação, pela 
CONTRATADA, de todo o sistema, nos moldes estabelecidos neste contrato, edital e anexos. 
 
4.5. As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

24 Demutran 

1 Demutran 

2710 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN 

3339039990000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

24 Demutran 

1 Demutran 

2710 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN 

3339039990000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 

3000000 Recursos Ordinários 

 
 
4.6. DA REVISÃO E DO REEQULÍBRIO: Os valores constantes da planilha de individualização dos valores 
para prestação do serviço alusivos ao contrato serão revistos a cada 12 meses contados do início da 
operação do serviço objeto do presente termo, pelo IPCA. 
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4.6.1 - A revisão somente atingirá itens que não tenham sido objeto de reequilíbrio durante o 
período; 
 
4.6.2 - Somente será considerada hipótese de reequilíbrio do valor alusivo a contraprestação 
mensal, nos termos do art. 65, inciso II alínea d) da Lei 8.666/93, as seguintes ocorrências:  
 

a) alteração da quilometragem máxima operacional/mês; 
b) a quantidade de veículos necessários para prestação do serviço; 
c) a modificação no valor do diesel superior ou inferior a 5% do valor do litro; 

   
4.6.3 - Não implicarão em modificação do contrato e/ou revisão de clausulas econômico 
financeiras, nos termos do art. 58, I e §2°, a alteração de linhas/itinerários e horários que não 
tenham qualquer alteração na quilometragem máxima operacional/mês do sistema 
(13.843,87 Km) ou na quantidade de veículos operacionais/reservas (3 operantes e um 
reserva), nem a variação de custos de pessoal alusivo a dissídios individuais ou coletivos; 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA TARIFA / ISENÇÕES / GRATUIDADES E ABATIMENTOS 
 
5.1. Durante a vigência deste contrato a tarifa a ser cobrada do usuário do sistema será aquela fixada 
em Decreto Municipal, que levará em conta o custo de operação do sistema, modicidade tarifária. 
 
5.2. A remuneração do serviço prestado pela CONTRATADA, se dará nos moldes estabelecidos na 
cláusula quarta. 
 
5.3. São isentos do pagamento da tarifa, devendo a CONTRATADA realizar o transporte sem a 
cobrança de qualquer importância: 

I- Nos termos da Lei Municipal nº 2.441/2009: Fica assegurada a gratuidade da tarifa no 
transporte coletivo urbano às pessoas idosas. 
II- Nos termos da Lei Municipal nº 2314/2006: A gratuidade fica assegurada as pessoas 
portadoras de necessidades especiais, em estado de vulnerabilidade e ao acompanhante do 
deficiente incapaz de se deslocar sem assistência de terceiros.  
 

5.4. O aluno do Ensino Fundamental e Médio, devidamente matriculado, terá direito a desconto de 
50% (cinqüenta por cento) do valor da tarifa, mediante a aquisição de passe mensal, durante o período 
escolar, no trajeto escola-casa e vice-versa. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO E MEDIDAS COMPLEMENTARES 
 
6.1 A fiscalização dos serviços de transporte prestados pela CONTRATADA, especificados nas Ordens 
de Serviço de Operação - OSO ou relacionados em Regulamento ou no presente contrato/pregão 
presencial nº _____, será exercido pelos agentes de Trânsito e Transporte do MUNICÍPIO.  
 
6.2. Cabe ao DEMUTRAN de Timbó, através dos servidores vinculados à Diretoria de Trânsito e 
Transporte, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços.  
 

6.2.1. A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, 
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verificação e controle a serem adotados pelo MUNICÍPIO e DEMUTRAN.  
 
6.2.2 A existência e atuação da fiscalização do MUNICÍPIO em nada restringe ou minimiza as 
responsabilidades únicas, integrais e exclusivas da CONTRATADA, no que concerne ao presente 
instrumento, edital e anexos.   
 
6.2.3. O MUNICÍPIO poderá solicitar o afastamento e/ou substituição de qualquer empregado 
ou preposto da CONTRATADA que:  
 

a) Venha a dificultar, perturbar ou embaraçar a fiscalização;  
b) Conduza as atividades de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das 
funções que lhe forem atribuídas ficando isento da responsabilidade se disso originar-se 
qualquer tipo de ação judicial.  
c) Comprovadamente negligencie ou tenha mau comportamento durante o serviço, 
solicite propina, faça uso de drogas ou bebida alcoólica, falte com a urbanidade para com 
os Munícipes/usuários do serviço. 
 

6.3. O MUNICÍPIO poderá adotar métodos, criar formulários padronizados e outras formas de controle 
(documentais e não documentais), as quais serão previamente apresentadas e definidas em conjunto 
com a CONTRATADA, que servirão como fonte de informações para as medições e planejamento dos 
serviços objeto deste contrato. 
 

6.3.1 A CONTRATADA se obriga, nos prazos determinados, a adotar, instalar, conservar e 
manter, conforme instruções do CONTRATANTE, os equipamentos embarcados destinados ao 
controle do pagamento da tarifa pelos usuários e à coleta, armazenamento e à transmissão de 
dados relativos a fluxo de passageiros nas catracas e da operação dos veículos. 
 
6.3.2 A CONTRATADA se obriga a preencher, conforme instruções a serem determinadas, os 
formulários padronizados pelo MUNICÍPIO, cujo teor será objeto de aferição e confirmação, 
respondendo pelas informações neles contidas, devendo também atender às rotinas de 
procedimentos que visam aferir a realização dos serviços e sua produtividade. 

 
6.4. A CONTRATADA se obriga a fornecer ao MUNICÍPIO os resultados contábeis relacionados 
exclusivamente ao sistema, dados estatísticos e quaisquer elementos que forem solicitados para fins 
de controle e fiscalização dos serviços, atendendo aos prazos e formas de apresentação, respeitando-
se, quando houver, os prazos legais. 
 
6.5. O MUNICÍPIO poderá exigir da CONTRATADA a substituição de veículo, em especial quando o 
mesmo apresentar defeitos conforme critérios previamente definidos pelos contratantes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – CUSTOS DA CONTRATADA 
 
7.1. A CONTRATADA deverá arcar, por sua conta única e exclusiva, com todos os custos necessários à 
execução do serviço contratado, em especial: 
 

7.1.1. Despesas com pessoal em todas as atividades que constituem o objeto, principalmente 
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salários e encargos; 
 
7.1.2. Todo e qualquer custo ou despesa com materiais (sejam eles de que natureza forem), 
empregados ou utilizados nas atividades que integram o objeto; 
 
7.1.3. Gastos de aquisição, manutenção e reparação de todo o veículo, equipamento, material 
fixo ou rodante, permanente ou de consumo, necessário à execução das atividades; 
 
7.1.4. Investimentos ou despesas com bens imóveis e móveis vinculados à operação, em 
especial veículos, abrangendo aquisição, locação, uso, manutenção ou reparo; 
 
7.1.5. Impostos, taxas ou contribuições que incidam ou venham a incidir sobre suas atividades, 
lucros, serviços, bens e outros; 
 
7.1.6. Indenizações devidas a terceiros, inclusive por danos ou prejuízos causados por seus 
empregados ou prepostos, decorrentes de qualquer das atividades previstas neste contrato; 
 
7.1.7. Despesas relativas à legislação trabalhista, previdenciária e pagamento de quaisquer 
adicionais devidos ao seu pessoal, por força de lei e/ou convenção coletiva de trabalho; 
 
7.1.8. Todos e quaisquer tributos, contribuições previdenciárias e securitárias, multas, ônus e 
obrigações oriundas deste contrato, inclusive de natureza fiscal, civil, acidentária, securitária, 
previdenciária e trabalhista, em toda a sua plenitude; 
 
7.1.9. Encargos financeiros decorrentes de empréstimos e financiamentos para quaisquer 
finalidades necessárias à execução dos serviços objeto deste contrato. 

 
7.2. Nenhuma responsabilidade caberá ao MUNICÍPIO para com a CONTRATADA em caso de 
insuficiência de recursos por parte da mesma para a efetiva execução do objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
 
8.1. Pela inobservância/inexecução total ou parcial das obrigações previstas na legislação em vigor e, 
em especial, das previstas no presente contrato/processo de dispensa e termo de referencia, o 
MUNICÍPIO poderá, de acordo com a natureza da infração, aplicar à CONTRATADA, além daquelas 
sanções e consequências normativas, as seguintes: 
 

a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Retirada do veículo da operação; 
d) Afastamento de pessoal; 
e) Apreensão de veículo; 
f) Intervenção temporária nos serviços; 
g) Rescisão de contrato. 

 
8.1.1. As infrações punidas com a penalidade de "Advertência" referem-se a falhas primárias, 
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que não afetem o conforto ou segurança dos usuários. 
 
8.1.2. As infrações punidas com a penalidade de "Multa", de acordo com a sua gravidade, 
classificam-se em: 
 

a) Multa por infração de natureza leve, por desobediência a determinações do Poder 
Público ou por descumprimento dos parâmetros operacionais estabelecidos, que não 
afetem a segurança dos usuários e ainda por reincidência na penalidade "advertência"; 
 
b) Multa por infração de natureza média, por desobediência às determinações do Poder 
Público que possam colocar em risco a segurança dos usuários, por descumprimento de 
obrigações contratuais e ou regimentais, por deficiência na prestação dos serviços, por 
operação deliberada, causando transtornos ao trânsito do Município; 
 
c) Multa por infração de natureza grave, por atitudes que coloquem em risco a 
continuidade da prestação dos serviços, por cobranças de tarifas diferentes das 
autorizadas e por redução da frota vinculada ao serviço sem autorização do MUNICÍPIO. 

 
Parágrafo único. Os tipos infracionais e os valores das multas decorrentes da operação do 
sistema são aquelas constantes do termo de referência/projeto básico que integra o presente 
contrato. 

 
8.2. A apreensão de veículo ocorrerá, cumulativamente com outras sanções, quando a CONTRATADA 
descumprir a orientação de retirada de circulação do mesmo. 
 
8.3. À CONTRATADA será garantida ampla defesa na forma da lei. 
 
8.4. A aplicação das penalidades previstas neste instrumento dar-se-á sem prejuízo da 
responsabilidade regulamentar, civil ou criminal. 
 
8.5. A autuação não desobriga a CONTRATADA de corrigir a falta que lhe deu origem. 
 
8.6. A CONTRATADA responde civilmente por danos causados a terceiros e ao MUNICÍPIO, na forma 
estabelecida em lei. 
 
8.7. As punições às infrações mencionadas no presente instrumento serão precedidas de notificação 
do MUNICÍPIO à CONTRATADA, que terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de defesa. 
 
CLÁUSULA NONA – DA INTERVENÇÃO 
 
9.1. A CONTRATADA garante que as atividades por ela desenvolvidas na execução deste contrato, por 
serem essenciais à população, serão prestadas sem ameaça de interrupção e com imediata solução de 
continuidade, sob pena de, independentemente de qualquer medida judicial, o MUNICÍPIO intervir na 
respectiva execução, assumindo-a total ou parcialmente, passando a controlar os meios materiais e 
humanos que a CONTRATADA utiliza, assim entendidos o pessoal, equipamentos, veículos, garagens,  
oficinas e todos os demais recursos  necessários  à   operação  do  serviço, assumindo a execução  dos 
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serviços à partir de então. 
 
9.2. Dentre as hipóteses para intervenção do MUNICÍPIO estão: 
 

a) Redução não autorizada dos ônibus empregados em qualquer dos serviços por mais de 48 
(quarenta e oito) horas, salvo nos casos em que comprovadamente não caiba à CONTRATADA 
qualquer responsabilidade; 
 
b) Reiterada inobservância de itinerários ou horários determinados, salvo por motivo de força 
maior devidamente justificado e aceito pelo MUNICÍPIO; 
 
c) Não atendimento de intimação expedida pelo MUNICÍPIO, no sentido de retirar de circulação 
veículo em condições inadequadas para o serviço; 
 
d) A ocorrência de irregularidades contábeis, fiscais e administrativas, apuradas mediante 
fiscalização dos órgãos competentes ou auditoria, que possam interferir na consecução dos 
serviços; 
 
e) Qualquer dos motivos que poderiam ensejar a declaração de rescisão, conforme definidos 
neste contrato, processo de dispensa e termo de referência/projeto básico. 

 
9.3. O ato de intervenção deverá especificar: 
 

a) Justificativa: os motivos da intervenção e sua necessidade; 
 
b) Prazo: período de tempo em que se dará a intervenção; 
 
c) Interventor: nome do representante do MUNICÍPIO que coordenará a intervenção. 
 

9.4. A intervenção na operação de serviço acarretará à CONTRATADA as seguintes consequências: 
 

a) Suspensão automática de todas as condições (inclusive pagamentos) do presente contrato 
durante o período da intervenção; 
 

b) Inexigibilidade do recebimento da remuneração referente ao período de intervenção. 
 
9.5. O MUNICÍPIO assumirá, durante o período de intervenção, os gastos e despesas necessárias à 
operação dos serviços contratados e as relativas à própria intervenção, utilizando-se, para tanto, da 
receita advinda da operação dos serviços e demais lhe afetas, sem prejuízo da adoção das medidas 
necessárias ao regular ressarcimento ao erário. 
 
9.6. O MUNICÍPIO não se responsabilizará pelos pagamentos vencidos anteriormente à intervenção, 
nem pelos que vencerem após seu termo inicial, exceto por aqueles considerados indispensáveis à 
continuidade da operação dos serviços e desde que o ato de autorização de pagamento seja 
devidamente motivado e instruído. 
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9.7. Durante o prazo de intervenção o MUNICÍPIO não poderá praticar atos de gestão e administração 
que venham a comprometer a situação econômica da CONTRATADA. 
 
9.8. Decorridos 15 (quinze) dias do termo final da intervenção, o MUNICÍPIO prestará contas à 
CONTRATADA de todos os atos praticados durante o período interventivo apurando-se os créditos ou 
débitos oriundos deste. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
10.1. A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato à terceiros, no todo ou em parte, sem 
prévia e expressa anuência por escrito do MUNICÍPIO. 
 
10.2. Dependerá de prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO a prática dos seguintes atos: 

 
a) Alteração da razão social ou denominação da CONTRATADA; 
 
b) Fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA; 
 
c) Transferência de controle da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
 
11.1. Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito nas hipóteses do arts. 78 e 79 da Lei nº 
8.666/93 e alterações, sendo que a inexecução total ou parcial culminará ainda na aplicação das 
sanções contratuais/termo de referencia/projeto básico e aquelas previstas na legislação específica, 
assegurado o contraditório e ampla defesa. 
 
11.2. A rescisão poderá ser determinada pelo MUNICÍPIO quando: 
 

a) O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as 
normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço previstas neste 
instrumento e normativas; 
b) A CONTRATADA descumprir quaisquer cláusulas contratuais, processo de dispensa, Termo 
de Referência e/ou outros e/ou disposições legais e/ou regulamentares; 
c) A CONTRATADA paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas os casos fortuitos 
ou de força maior, devidamente justificados e aceitos pelo MUNICÍPIO; 
d) A CONTRATADA perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a 
adequada prestação do serviço; 
e) A CONTRATADA não cumprir tempestivamente as penalidades impostas; 
f) A CONTRATADA não atender à intimação e/ou determinação do MUNICÍPIO; 
g) A CONTRATADA for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação dolosa de 
tributos, inclusive contribuições sociais. 

 
11.3. A determinação da rescisão deverá ser precedida de processo administrativo, assegurado o 
direito de ampla defesa. 
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11.4. Não será instaurado processo administrativo antes de comunicados à CONTRATADA os 
descumprimentos, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o 
enquadramento nos termos contratuais. 
 
11.5. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a rescisão será declarada 
pelo MUNICÍPIO. 
 
11.6. Havendo rescisão contratual, não resultará para o MUNICÍPIO qualquer espécie de 
responsabilidade e/ou obrigação, inclusive em relação aos encargos, ônus, obrigações e compromissos 
com terceiros ou com empregados da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 
 
12.1. São direitos e obrigações dos usuários: 
 

a) Receber serviço adequado; 

b) Receber do MUNICÍPIO e CONTRATADA informações para a defesa de interesses individuais 
e coletivos; 

c) Obter e utilizar o serviço, observadas as normas do MUNICÍPIO; 

d) Levar ao conhecimento do MUNICÍPIO os atos ilícitos praticados pela CONTRATADA na 
prestação dos serviços; 

e) Zelar pelo serviço público que lhe é prestado; 

f) Tratar os funcionários, empregados e prepostos do MUNICÍPIO e CONTRATADA com cortesia 
e urbanidade, exigindo idêntico tratamento por parte dos mesmos; 

g) Respeitar os direitos dos demais usuários e a preferência estabelecida a favor de idosos, 
gestantes e pessoas com capacidade reduzida de locomoção. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL / EXAME DA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
 
13.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, prorrogáveis nos termos da lei nº 8.666/93 até 
o limite de 60 meses; 
13.2. O início da prestação do serviço coincide com a data de início de vigência, sendo que o seu não 
cumprimento será passível de imediata rescisão contratual e aplicação das penalidades previstas neste 
instrumento e legislação. 
 
13.3. O exame da prestação do serviço adequado decorrerá da avaliação do desempenho da 
CONTRATADA, feita sistematicamente pelo MUNICÍPIO durante toda a vigência do contrato, 
considerando, pelo menos, os seguintes fatores de avaliação, conforme regulação a ser definida entre 
os CONTRATANTES: 
 

a) Índices de cumprimento de viagens e de frota; 
b) Índices de penalidade e regularidade no pagamento de multas; 
c) Avaliação geral do estado da frota; 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CONDIÇÕES FINAIS 
 
14.1. Dentre as premissas operacionais/condições mínimas afetas ao objeto deste instrumento estão 
a comprovação pela CONTRATADA, conforme critérios a serem definidos entre os CONTRATANTES,  
da(o): 
 

a) Execução dos quilômetros semanais percorridos;  
b) Número de viagens;  
c) Quantidade, idade e tipo dos ônibus;  
d) Identificação, operação e manutenção preventiva/corretiva da frota;  
e) Existência de ônibus reserva;  
f) Acessibilidade e Segurança nos ônibus e equipamentos;  
g) Motoristas qualificados. 

 
14.2. Dentre os índices de qualidade que deverão ser apresentados pela CONTRATADA, sob pena das 
sanções contratuais/editalícias, conforme critérios a serem definidos pelos CONTRATANTES, estão: 
 

a) Cumprir com o número de viagens diárias; 
b) Pontualidade; 
c) Atuação direta na redução de acidentes; 
d) Cumprimento pleno do Itinerário; 
e) Qualidade dos ônibus e motoristas; 
f) Condições e aparência dos ônibus. 

 
14.3. A Agência Reguladora constitui ente vinculado a contratação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO CONTRATUAL 
 
15.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste instrumento 
que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Comum, 
no foro da Comarca de Timbó/SC, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
15.2. E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes contratantes assinam este Termo de Contrato, 
em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 

Timbó,_______ de _________de 20____.  
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
BRUNA DE ANDRADE 

CONTRATADA 
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TESTEMUNHA                   TESTEMUNHA 
Nome:       Nome: 
CPF:       CPF: 


