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FONE (32) 3346-1255      -      MINAS GERAIS 
 

PROCESSO Nº 001/2017 CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 
 

TIPO DE LICITAÇÃO – MENOR TARIFA 
 

 O MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS , inscrito no CNPJ sob o número 
18.094.763/0001-04, com sede na Rua João de Amorim n° 160, Centro, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que fará realizar a licitação do objeto 
informado na Cláusula 1 deste Edital cuja direção e julgamento serão realizados por 
sua Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 031/2017, em 
conformidade com os preceitos das Leis Federais n° 8.666/93 e 8.987/95 e posteriores 
alterações, bem como Lei Municipal nº 1.915, de 30 de junho de 2015, Ato de 
Justificativa de lavra do Exmo. Prefeito Municipal, datado de 07 de outubro de 2016, e 
demais disposições legais pertinentes à matéria e as condições deste instrumento 
convocatório. 

A sessão pública de julgamento será na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal, situada na Rua João Amorim nº 160, Centro, no dia 06/03/2017, às 09 
horas , onde se realizará o credenciamento e o recebimento dos envelopes contendo a 
habilitação e a proposta dos licitantes. 
 
1 – OBJETO 
1.1 – O objeto desta licitação é selecionar a menor proposta para operação dos 
serviços de transporte coletivo do Município, mediante concessão, em um único lote 
de serviços e veículos, assim entendidos aqueles executados por ônibus, incluindo as 
linhas atuais e as futuramente criadas ou modificadas no território do Município, 
conforme as especificações deste instrumento convocatório e seus anexos, minuta de 
contrato. 
1.2 – O critério de julgamento, conforme art. 15, inciso I, da Lei Federal nº 8987/95, 
será o de menor tarifa, sendo o julgamento global, ou seja, as empresas ou consórcios 
licitantes deverão ofertar o valor da tarifa igual para todas as linhas, visando contratar 
operadora para a concessão da exploração e prestação do serviço de transporte 
coletivo, na modalidade regular, no Município de Antônio Carlos. 
1.3 – A contratação visa promover o serviço de transporte público local adequado, 
eficiente e módico, sobretudo em consonância com a conjuntura atual dos municípios 
brasileiros. 
1.4 – Esta licitação é aberta a todas as pessoas jurídicas ou consórcios de empresas 
que atendam às normas deste edital e que desejarem prestar, sob o regime de 
Concessão, o Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros, doravante 
denominado SERVIÇO. 
1.5 – A execução dos serviços de transporte coletivo do Município de Antônio Carlos 
compreenderá: 
a) A operação, regida pelos melhores procedimentos técnicos, dos veículos 
integrantes da frota que compõe o lote objeto do contrato; 
b) Execução do serviço de transporte coletivo mediante a utilização de frota de 
veículos, recursos humanos e materiais adequados em conformidade com as 
especificações deste edital e com a legislação pertinente; 
c) A informação e orientação do usuário do serviço, visando sua adequada utilização, 
agindo conforme padrões e procedimentos estabelecidos no contrato e determinações 
do Município de Antônio Carlos; 
d) A execução e manutenção de programas de treinamento e capacitação do pessoal 
próprio vinculado, direta ou indiretamente, à prestação do serviço de transporte; 
e) A execução e manutenção de programas de aprimoramento dos processos e 
métodos de trabalho, visando manter e aprimorar a qualidade do serviço de transporte 
prestado. 
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2 – DA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS 
2.1 – O serviço municipal de transporte coletivo será operado em um único lote de 
serviços e veículos. 
2.2 – A operação dos serviços compreende a realização de viagens utilizando-se frota 
de veículos operacionais e de reserva, com o pessoal necessário para operá-la e 
mantê-la, sendo os serviços organizados em linhas cujas características serão 
determinadas nos termos deste edital. 
2.3 – As características operacionais do serviço tais como itinerário, freqüência, 
horário, frota e número de linhas poderão ser alteradas, a critério do Poder 
Concedente, sempre que necessário para o atendimento das necessidades dos 
usuários. 
2.4 – Não será permitida a subconcessão ou transferência dos serviços concedidos, 
sem a devida análise e autorização do Poder Concedente. 
 
3 – DA REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO 
3.1 – Os serviços do transporte coletivo no Município de Antônio Carlos serão 
integralmente remunerados pela receita tarifária arrecadada através da cobrança da 
tarifa fixada pelo(a) Prefeito(a) Municipal. 
3.2 – A remuneração da operadora será reajustada anualmente, nas condições 
estabelecidas neste instrumento, mediante requerimento devidamente justificado e 
comprovado, análise de Comissão nomeada para este fim e ato exarado pelo Prefeito 
Municipal. 
3.3 – A Concessionária poderá explorar, como fontes de receitas alternativas, a 
veiculação de publicidade nos veículos. 
 
4 – DO PRAZO DO CONTRATO 
O contrato para operação do serviço do transporte coletivo terá um prazo de cinco 
anos, podendo ser prorrogado apenas uma vez por igual período, caso seja do 
interesse do poder concedente e a concessionária tenha cumprido todas as suas 
obrigações contratuais. 
 
5 – DOTAÇÃO 
A presente licitação correrá sem ônus para o Município. 
 
6 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
6.1 – Poderão participar desta licitação as empresas do ramo pertinente ao objeto 
licitado, nacionais ou estrangeiras, autorizadas a funcionar no País, ou consórcio 
criado para este fim, que atenderem às condições de participação e habilitação 
estabelecidas neste Edital, cujo contrato social seja compatível com o objeto licitado. 
6.2 – Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas enquadradas 
no artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações. 
6.3 – A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos 
deste Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas e disposições 
legais pertinentes. 
6.4 – Não será aceita a participação de empresas: 

a) Declaradas inidôneas, em atraso ou inadimplência com o Município de 
Antônio Carlos, Estado e União; 

b) Que estejam sob falência, concurso de credores, em dissolução e em 
liquidação; 

c) Em regime de subcontratação. 
6.5 – Serão admitidas como proponentes pessoas jurídicas isoladamente ou reunidas 
em consórcio, obedecido ao disposto no inciso IV do art. 33 da Lei Federal 8.666/93. 
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6.6 – Fica vedada a participação de licitante, concomitantemente, individualmente e 
como integrante de consórcio ou, ainda, como integrante de mais de um consórcio, 
sob pena de desclassificação do respectivo licitante. 
6.7 – Serão considerados inabilitados na presente licitação os concorrentes que 
deixarem de apresentar quaisquer dos documentos obrigatórios exigidos no presente 
edital, ou incorrerem em qualquer dos impedimentos mencionados nesta cláusula. 
6.8 – A contagem dos prazos estabelecidos neste edital será feita de acordo com o art. 
110 da Lei Federal 8.666/93, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do 
vencimento, sendo considerados dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 
disposto em contrário. 
6.9 – No valor da tarifa deverão estar inclusos todos os custos e despesas, inclusive 
os de mão-de-obra, materiais, veículos e equipamentos necessários, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas acessórias e 
necessárias não especificadas neste de edital, relativas ao objeto desta licitação. 
 
7 – ENTREGA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA  
7.1 – Ambos os envelopes, nº 01 – HABILITAÇÃO e nº 2 – PROPOSTA, deverão ser 
protocolizados em envelopes distintos, indevassáveis, colados e lacrados com fita, sob 
pena de inabilitação, no setor de Licitação, até a data e horário designados para a 
abertura da licitação, podendo ser encaminhados através dos Correios, desde que 
sejam entregues até a data e horário determinados para a abertura do certame. 
7.2 – Os envelopes entregues em local e/ou horário diferente não serão objeto de 
julgamento, não sendo permitida a participação de licitantes retardatários. 
 
8 – CREDENCIAMENTO 
8.1 – Na sessão pública será realizado o credenciamento dos licitantes presentes, os 
quais deverão apresentar: 
a) Cópia autenticada do documento de identificação com foto do representante; 
b) Carta de credenciamento, podendo ser usado modelo constante do Anexo I ou 
procuração pública ou particular que os habilitem a participar do certame e a 
responder pelo licitante. No caso da utilização do modelo deste edital ou procuração 
particular, o documento deverá estar com firma reconhecida em cartório competente; 
c) Cópia autenticada do ato constitutivo (estatuto social, acompanhado da ata de 
eleição dos sócios/contrato social e alterações/declaração de empresário individual, se 
for o caso); 
8.1.1 – Fica vedado o credenciamento de um mesmo representante para mais de um 
licitante ou mais de um representante para cada licitação. 
8.2 – Caso o credenciado seja sócio ou dirigente da empresa é indispensável que se 
comprove, na ocasião, ser detentor de poderes que o habilitem praticar todos os atos 
inerentes ao certame, em nome da licitante. 
8.3 – O preposto que se apresentar sem o competente documento de credenciamento 
ou procuração estará impedido de assinar qualquer documento como representante da 
licitante, sendo-lhe facultado tão-somente participar do certame como ouvinte e nas 
mesmas condições de quaisquer outros interessados. 
8.4 – Fica assegurado às licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos 
documentos previstos nos itens antecedentes, a substituição do seu representante 
junto à Comissão Permanente de Licitação. 
 
9 – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
Os interessados deverão protocolizar a documentação de habilitação e proposta, cada 
uma em envelope separado, opaco, colado e lacrado com fita, dirigido ao Presidente 
da Comissão de Licitação, da seguinte forma: 
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Envelope nº 1: deverá conter a documentação de habilitação, indicando externamente, 
além dos dados da proponente: 
 

ENVOLOPE Nº 1 - “HABILITAÇÃO” 
PROCESSO Nº 001/2017 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/ 2017 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AN TÔNIO CARLOS 
  
Envelope nº 2: deverá conter a proposta referente à tarifa, indicando externamente, 
além dos dados da proponente: 
 

ENVOLOPE Nº 1 - “PROPOSTA” 
PROCESSO Nº 001/2017 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/ 2017 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AN TÔNIO CARLOS 
 
10 – DA HABILITAÇÃO 
10.1 – Para serem considerados habilitados, os licitantes deverão cumprir as 
exigências deste Edital, da Lei 8.666/93 e suas alterações, da Lei 8.987/95 e demais 
Leis pertinentes à matéria. 
10.2 – A não apresentação dos documentos solicitados implicará na inabilitação do 
proponente para participar desta licitação. 
10.3 – Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente com plena vigência, por 
funcionário do Município de Antônio Carlos ou publicação em órgão da Imprensa 
Oficial. 
10.4 – Em nenhuma hipótese será aceita a apresentação de documentos exigidos e 
não inclusos no envelope de Habilitação. 
10.5 – Serão inabilitados os licitantes que: 
a) deixarem de atender as condições de participação ou quaisquer das exigências 
deste Edital; 
b) apresentarem documentos vencidos, incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras 
ou qualquer irregularidade. 
10.6 – A inabilitação do licitante importará em preclusão do seu direito de participar da 
fase de julgamento da proposta, respeitando o direito de recurso. 
10.7 – Ultrapassada a fase de habilitação, não mais caberá inabilitar os licitantes por 
motivos relacionados com sua habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou 
só conhecidos após a classificação dos interessados. 
10.8 – Documentos necessários à habilitação: 
10.8.1 – Habilitação jurídica: 
a) Estatuto ou contrato de constituição e alterações posteriores, até a última 
registrada, ou então a consolidação estatutária ou contratual em vigor, e eventual 
alteração posterior, devidamente arquivados no Registro do Comércio, em se tratando 
de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado da ata 
assembléia geral de acionistas que tenha elegido a atual diretoria ou conselho de 
administração, conforme o caso, sendo que, no caso de conselho, da ata da reunião 
que elegeu a diretoria atual, sempre arquivada na Junta Comercial competente; 
b) Registro do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhado de 
alterações e prova de diretoria em exercício; 
c) Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no país; 
d) Declaração de atendimento ao art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93, e demais 
condições, conforme modelo constante do Anexo 2. 
 
10.8.2 – Habilitação técnica: 
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a) Atestado de experiência de execução de serviço de transporte coletivo em linhas 
regulares, emitido por órgão oficial e/ou entidade pública que comprove a experiência 
do proponente ou de seu responsável técnico, observando-se o seguinte: 
a.1 – Quando o atestado for do Responsável Técnico: O Licitante deve apresentar 
o atestado devidamente registrado na Entidade Profissional Competente (CREA 
e/ou CRA), com experiência no objeto da licitação. 
a.2 – Declaração do Responsável Técnico, com firma reconhecida, de que aceita sua 
indicação conforme alínea "a.1”. 
 
10.8.3 – Habilitação financeira: 
a) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados, do último exercício social, já 
exigíveis, devidamente registrados e/ou publicados na forma da lei, conforme o caso, 
sendo permitida sua atualização por índices oficiais se encerrado há mais de três 
meses; 
b) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 
c) Comprovação de boa situação financeira, através de documento subscrito por 
profissional habilitado e pelo representante legal da Empresa, contendo a 
demonstração dos cálculos dos índices contábeis exigidos, da seguinte forma: 
c.1 – Será considerada em boa situação financeira a empresa que satisfizer, no todo, 
os seguintes critérios: 
c.1.1) Índice de Liquidez Corrente (ILC), define a capacidade da empresa em liquidar 
seus compromissos em curto prazo, cujo índice deverá ser igual ou superior a um 
inteiro e cinquenta centésimos (1,50), a ser obtido pela fórmula: 
              AC 
ILC = --------- 

       PC  
onde: AC é o ativo circulante e PC é o passivo circulante. 

   
c.1.2 - Índice de Liquidez Geral (ILG), define a capacidade da empresa em liquidar 
seus compromissos em curto prazo, cujo índice deverá ser igual ou superior a dois 
inteiros (2,00) , a ser obtido pela fórmula: 
             AC + RLP 
ILG = ------------------ 
             PC + ELP 

onde: AC é o ativo circulante, RLP é o realizável a longo 
prazo, PC é o passivo circulante e ELP é o exigível a longo 
prazo 

 
c.1.3) Índice de Endividamento Total (IET), mede a participação de recursos 
financiados por terceiros, sendo um indicador de risco da empresa, cujo índice deverá 
ser igual ou inferior a 0,50 , obtido pela seguinte fórmula: 
             PC + ELP 
IET = ------------------ 
                   AT 

onde: PC é o passivo circulante, ELP é o exigível a longo 
prazo e AT é o ativo total. 

 
c.1.4) Índice de Solvência Geral (ISG), mede a participação de recursos financiados 
por terceiros, sendo um indicador de risco da empresa, cujo índice deverá ser igual ou 
superior a dois inteiros (2,00) , obtido pela seguinte fórmula: 
                    AT 
ISG = ------------------ 
               PC + ELP 

onde: AT é o ativo total, PC é o passivo circulante e ELP é o 
exigível a longo prazo. 

 
Observação: O balanço e demonstrações solicitados deverão ser apresentados 
através de fotocópias das páginas do Livro Diário onde se acham transcritos, 
acompanhadas de fotocópias dos seus Termos de Abertura e Encerramento, 
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comprobatório de registro na Junta Comercial. Poderá, também, ser apresentada 
fotocópia de publicação em jornal, na forma da Lei. 
 
10.8.4 – Habilitação fiscal e trabalhista: 
a) Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
b) Prova de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, relativa à sede do 
solicitante, compatível com o objeto social; 
c) Certidões de regularidade de situação quanto aos encargos federais (Conjunta 
Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS (novo modelo)); 
d) Certificado de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com o Art. 27, "a", da Lei 
Federal n° 8.036, de 11/05/1990; 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) (Lei 12.440/11). 
 
10.9 – Todos os documentos exigidos deverão ter sido expedidos por autoridades ou 
órgãos competentes do local da sede ou do estabelecimento principal da proponente, 
caso seja diferente da sede, ou, ainda, do domicílio do licitante no caso de firma 
individual. Poderão ser apresentados no original, em cópia autenticada, em publicação 
na imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas pelo original, as 
quais serão conferidas e autenticadas no ato pela Comissão Permanente de Licitação, 
ou ainda emitidas através de processo eletrônico via internet, sujeitando-se as 
mesmas a com provação de autenticidade. As declarações a serem firmadas pelo 
concorrente deverão ser apresentados em original com firma reconhecida do 
signatário. 
 
11 – DA PROPOSTA  
11.1 – A proposta, digitada com tamanho de fonte não inferior a 10, em via única, 
datada, assinada por representante legal da licitante, sobre carimbo, e, ainda 
rubricada em todas as suas páginas e anexos, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, em linguagem clara, objetiva, que não dificulte a exata compreensão de 
seu enunciado, deverá conter: 
a) Proposta do valor único da tarifa, para todas as linhas, em moeda corrente do país, 
conforme modelo do Anexo V, indicando claramente o preço da passagem, no qual 
deverão estar incluídos todos os encargos fiscais, trabalhistas e/ou de qualquer 
natureza, não se admitindo, a qualquer título, acréscimos sobre o preço proposto; 
a.1 – Incluir no preço proposto, quando a empresa for Cooperativa, o acréscimo de 
15% sobre o valor ofertado correspondente aos encargos previdenciários. 
b) Validade da proposta, referindo-se ao processo licitatório, de no mínimo 60 
(sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame; 
11.2 – Não serão aceitas as propostas enviadas via fax, e-mail’s e similares. 
11.3 – O proponente é inteiramente responsável pela elaboração de sua proposta, 
devendo fazê-la conforme especificações das linhas, horários e itinerários, não sendo 
aceitas, em hipótese alguma, alegações posteriores de erros, sujeitando-se às 
penalidades legais. 
11.4 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, 
seja quanto aos preços, prazos, ou quaisquer outras condições que importem em 
modificações de seus termos originais, salvo as alterações absolutamente formais, 
destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo 
das condições referidas. 
11.5 – O valor da tarifa, indicada na proposta da licitante, será de exclusiva 
responsabilidade da licitante a partir de estudos próprios, não cabendo ao Poder 
Público qualquer responsabilidade pelo valor apresentado ou a obrigação de garantir 
quantidade mínima de passageiros para proporcionar rentabilidade ao operador. 
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11.6 – O valor da tarifa poderá ser reajustado anualmente, observada a política 
tarifária e, após regulamentação em Decreto Municipal de acordo com a legislação 
vigente e em concordância com mercado, e revisado sempre que for necessário para 
a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. 
 
12 – DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSÃO  
12.1 – A prestação dos serviços deverá ser efetuada por conta e risco da 
CONCESSIONÁRIA.   
12.2 – A remuneração total da CONCESSIONÁRIA será representada pelas tarifas 
arrecadadas em moeda corrente, pelos passes públicos ou escolares e pelos vales-
transportes, isenção ou gratuidade nos casos específicos.  
12.3 – O valor máximo da tarifa admitido nas propostas de preço é fixado em R$ 3,40 
(três reais e quarenta centavos) para todas as rotas.  
12.4 – A tarifa será sempre fixada pelo Chefe do Poder Executivo do Município de 
Antônio Carlos.  
12.5 – A tarifa poderá ser revista mediante prévia justificação, embasada em dados 
técnicos que indiquem o necessário e eventual restabelecimento da equação 
econômico-financeira, nos termos da legislação pertinente, não descurando de sua 
adequação a patamares compatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários 
do serviço.  
12.6 – As fichas, os bilhetes e/ou cartões serão comercializados pela 
CONCESSIONÁRIA, vendidos diretamente aos usuários ou por outra forma 
disciplinada pela CONCEDENTE.  
 
13 – JULGAMENTO 
13.1 – A abertura dos envelopes de habilitação e proposta e respectivos julgamentos 
serão efetuados pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Antônio 
Carlos, em sessões públicas sucessivas, a primeira delas ocorrendo no dia, local e 
horário estabelecidos no preâmbulo deste edital. 
13.2 – A Comissão Permanente de Licitação promoverá a abertura da licitação na data 
designada no preâmbulo deste edital, na Rua João Amorim nº 160, Centro, Antônio 
Carlos/MG, com a presença ou não dos licitantes. 
13.3 – Inicialmente os representantes deverão apresentar seus credenciamentos ou 
documentos equivalentes, registrando-se seu comparecimento em Ata, mediante 
assinatura de cada um dos credenciados. 
13.4 – Em seguida a Comissão Permanente de Licitação abrirá os envelopes relativos 
à habilitação, conferindo os documentos exigidos nesta Concorrência Pública. Os 
membros da Comissão Permanente de Licitação rubricarão cada documento, 
facultando aos representantes das licitantes fazê-lo. 
13.5 – A Comissão Permanente de Licitação, a seu critério exclusivo, poderá 
suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de analisar os 
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que 
voltará a se reunir com os interessados, na qual apresentará o resultado da questão 
em exame. 
13.6 – Encerrada a fase de habilitação, pelo julgamento definitivo dos recursos, se for 
o caso, ou pela renúncia expressa das licitantes ao direito de recorrer, a Comissão 
Permanente de Licitação devolverá os envelopes de Propostas Comerciais das 
empresas inabilitadas, mediante termo em ata, cujos representantes retirar-se-ão da 
sessão, ou nela poderão permanecer apenas como ouvintes. 
13.7 – Após a fase de julgamento da habilitação não caberá desistência de proposta, 
salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão 
Permanente de Licitação. 
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13.8 – A abertura e julgamento das propostas dar-se-á na seqüência do julgamento da 
habilitação, obedecido ao disposto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, 
no mesmo endereço e local. 
13.9 – Será facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da 
licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 
processo, vedada a juntada de documentos não apresentados na ocasião oportuna. 
13.10 – A Comissão Permanente de Licitação, se julgar necessário, poderá solicitar 
parecer de técnicos pertencentes ao quadro de servidores do Município, ou ainda, de 
pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar-se na decisão. 
13.11 – As demais pessoas presentes, exceto os membros da Comissão e os 
Técnicos eventualmente convidados por esta, não poderão pronunciar-se. 
13.12 – A Comissão de Licitação poderá decidir pelo exame e julgamento das fases de 
habilitação e proposta, na mesma sessão de abertura ou designar nova sessão para 
informar o resultado do julgamento, e ainda, comunicar o resultado por meio de 
publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. 
13.13 – Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a CPL poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, conforme disposto no 
artigo 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
14 – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO  
14.1 – O julgamento da licitação será privativo da Comissão de Permanente de 
Licitação. 
14.2 – O julgamento obedecerá ao critério de menor valor de tarifa , sendo este 
considerado para todas as linhas. 
14.3 – Serão desclassificadas as propostas que não estiverem de acordo com as 
condições deste Edital. 
14.4 – Em caso de absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas, 
obedecido o disposto no § 2º do art. 45 da Lei Federal nº 8.666/93, a classificação se 
fará por sorteio. 
14.5 – No julgamento serão observados os dispositivos da Lei Federal 8.666/93 e 
alterações posteriores e as disposições deste Edital. 
14.6 – Do julgamento será lavrada ata circunstanciada em que será proclamado o 
resultado classificatório das propostas. 
 
15 – DA CLASSIFICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
15.1 – Homologado o processo, os concorrentes serão classificados em ordem 
decrescente com base no resultado final do julgamento realizado. 
15.2 – A contratação do licitante vencedor efetuar-se-á em até 5 (cinco) dias úteis 
após a homologação da concorrência. 
15.3 – Os demais concorrentes classificados no caso de impedimento legal, 
desistência ou decadência de direito do adjudicatário original, obedecida a ordem de 
classificação e critério de operação exclusiva, poderão vir a ser chamados para firmar 
o contrato de concessão, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, atendidas as disposições 
do artigo 64 e parágrafos da Lei 8.666/93. 
 
16 – DOS RECURSOS 
16.1 – Qualquer Concorrente poderá recorrer das decisões referentes à sua 
inabilitação ou à habilitação de outro Concorrente, bem como do resultado do 
julgamento das propostas. 
16.2 – O recurso deverá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da 
divulgação da decisão ou da lavratura da ata, perante a Comissão Permanente de 
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Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo ao Prefeito Municipal, 
devidamente informado. 
16.3 – Os recursos deverão ser apresentados em duas vias, sendo a segunda 
devolvida no ato, como recibo. 
16.4 – O recurso contra a habilitação ou inabilitação será recebido com efeito 
suspensivo podendo-se, ainda, atribuir a mesma eficácia aos demais recursos, caso o 
Prefeito Municipal assim entender conveniente, por provocação ou não da Comissão 
de Licitação. 
16.5 – Enquanto não forem decididos os recursos a que se der efeito suspensivo, a 
Comissão Permanente de Licitação não realizará a fase posterior do processo 
licitatório. 
16.6 – Interposto o recurso, a Comissão Permanente de Licitação comunicará aos 
Concorrentes que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, limitadas à 
discussão ao objeto recursal. 
16.7 – No decorrer do prazo de recurso ou impugnação, será aberta vista dos autos 
aos Concorrentes que a solicitarem. 
16.8 – Caso o Concorrente deseje cópias de documentos juntados ao processo 
licitatório, poderá obtê-las mediante requerimento escrito e pagamento do valor 
correspondente. 
16.9 – Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Licitação. 
 
17 – DAS CONSULTAS 
17.1 – Durante a fase de preparação das propostas, os concorrentes interessados, 
que tenham retirado o Edital, poderão fazer consultas por escrito. 
17.2 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhadas à Comissão 
Permanente de Licitação por carta do interessado, em papel timbrado, assinada pelo 
representante legal e endereçada à Comissão Permanente de Licitação, sendo 
recebidos sob protocolo na sede da Prefeitura, em dias úteis, no horário de 12 às 17 
horas. 
17.3 – A Comissão Permanente de Licitação responderá oficialmente as consultas de 
esclarecimentos. 
17.4 – Os esclarecimentos prestados serão encaminhados via correio eletrônico ou 
por carta a todos os interessados que tenham adquirido o Edital de licitação, sem 
identificar, porém, o autor da consulta. 
 
18 – CONDIÇÕES GERAIS  
18.1 – A prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros 
compreenderá a mobilização, operação, conservação, limpeza, manutenção e 
reposição dos veículos, equipamentos, instalações e outros, conforme especificado 
neste Edital, atendendo as necessidades de transporte da comunidade, em 
conformidade com o crescimento e a dinâmica do Município. 
18.2 – A Área de Operação compreende o Município de Antônio Carlos/MG e todas as 
linhas descritas na Lei Municipal nº 1.915, descritas neste EDITAL, e as futuramente 
criadas ou modificadas no território do Município, durante o prazo da concessão. 
18.3 – O gerenciamento e fiscalização do objeto da presente licitação serão de inteira 
competência da Secretaria Municipal Transportes ou outro órgão técnico que vier a 
substituí-la, por delegação do Chefe do Poder Executivo Municipal. 
18.4 – A CONCESSIONÁRIA deverá manter escrituração específica de natureza 
contábil, fiscal, trabalhista, previdenciária e demais registros e informações que forem 
pertinentes, a ser executada mediante instruções da CONCEDENTE, no que couber. 
18.5 – A CONCESSIONÁRIA se obriga a manter, durante todo prazo de vigência da 
concessão, veículos em número compatível com o grau de qualidade exigível para a 
prestação do serviço, responsabilizando-se pelas adaptações necessárias à 
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composição da frota como referido nas condições específicas deste Edital e seus 
Anexos, bem como pela sua manutenção, incluídos componentes, acessórios, 
garagem, pátio de estacionamento, oficinas, segurança e tudo o mais indispensável ao 
bom desempenho da operação. 
18.6 – Será ainda de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA, a 
contratação completa da mão de obra específica e necessária ao suprimento do objeto 
deste edital, suas decorrências e encargos. 
18.7 – No caso de ser um consórcio o vencedor desta licitação, deverá ser constituída 
pessoa jurídica pelos integrantes do mesmo, previamente à assinatura do contrato de 
concessão, com a finalidade específica de suprir o objeto desta licitação, mantendo 
pleno atendimento de todas as condições ofertadas pelo respectivo Setor de 
Licitações consórcio. 
18.8 – Os veículos deverão ser identificados como de transporte coletivo, nos prazos e 
condições especificados pela CONCEDENTE, e sua utilização para outros fins 
dependerá de prévia autorização do Poder CONCEDENTE. 
18.9 – Independentemente do ano de fabricação, o CONCEDENTE poderá recusar 
qualquer veículo componente da frota, se constatado, mediante vistoria, que 
compromete a segurança, o conforto ou a confiabilidade da prestação adequada dos 
serviços, bem como por inobservância das especificações técnicas exigidas. 
18.10 – A CONCESSIONÁRIA estará sujeita, a qualquer tempo, à fiscalização ampla 
da prestação dos serviços, pela CONCEDENTE, incluída a manutenção dos veículos, 
os atos comportamentais de empregados ou prepostos da CONCESSIONÁRIA 
relativos ao público, a arrecadação das tarifas e demais itens que influenciem na 
qualidade da prestação dos serviços ou nas relações negociais entre as partes. 
18.11 – A CONCESSIONÁRIA se obriga a atender integralmente os termos do 
Contrato de Concessão, bem como toda a Legislação Federal, Estadual e Municipal 
pertinente, os Decretos, diretrizes e normas expedidas pela Secretaria Municipal 
Transportes e, ainda, a legislação superveniente ao referido Contrato. 
18.12 – São atribuições da CONCEDENTE gerir e efetuar as modificações e ajustes 
no Sistema de Transporte Coletivo, referentes, entre outros, a: 

a) itinerários das linhas;  
b) acréscimo ou redução de carga horária, remanejamento de veículos entre as 

linhas e respectivos horários de circulação;  
c) eventual modificação na forma de remuneração, ressalvada justa 

arrecadação da CONCESSIONÁRIA nos termos da legislação vigente.  
18.13 – A CONCESSIONÁRIA se obriga, desde o início de operação, a apresentar 
sempre que requisitada, os competentes relatórios indicadores dos resultados 
operacionais, nos termos das condições específicas expedidas pela CONCEDENTE, 
através da Secretaria Municipal Transportes. 
18.14 – Maiores esclarecimentos referentes ao objeto desta licitação serão fornecidos 
pela Comissão Permanente de Licitações, pelo telefone 32-3346-1255, nos dias úteis 
e no horário de 12h às 17h. 
18.15 – O licitante que deixar de atender as convocações referidas neste Edital, nos 
prazos previstos, perderá o direito à Concessão. 
18.16 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação. 
18.17 – A CONCESSIONÁRIA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na execução deste contrato, 
de acordo com os §§ 1º e 2º, do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, através da formalização de Termo Aditivo. 
 
19 – DA OUTORGA DA CONCESSÃO 
19.1 – A concessão será válida por um período de 05 (cinco) anos. 
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19.1.1 – O prazo somente será prorrogado quando o inicialmente estabelecido no 
edital se mostrar insuficiente para a amortização dos investimentos ou em situações 
excepcionais, para atender interesse público devidamente justificado; 
19.2 – O prazo para início de operação, a partir da assinatura do Contrato de 
Concessão, não poderá exceder 30 (trinta) dias, sob pena de desclassificação e 
aplicação de penalidades. 
19.3 – A Concessionária deverá entrar em operação dentro do prazo estipulado, a 
contar da data de assinatura do Contrato de Concessão, apresentando e aprovando 
seus veículos em vistoria, na Secretaria Municipal Transportes, dentro do prazo 
estipulado no item 19.2. 
19.4 – O descumprimento, pelo licitante, de quaisquer das condições ofertadas ou 
demais quesitos de atendimento obrigatório, resultará na perda do direito à 
Concessão, sendo convocado, na forma prevista no Edital, o próximo licitante, por 
ordem de classificação, e aplicadas as Penalidades constantes no presente edital e 
instrumento de contrato. 
 
20 – DA VISTÓRIA TÉCNICA 
20.1 – As Licitantes, mediante programação prévia junto à Secretaria Municipal 
Transportes, deverão realizar visita técnica ao Sistema de Transporte Coletivo de 
Antônio Carlos, a fim de ter pleno conhecimento da natureza dos serviços. 
20.2 – A programação da visita poderá ser feita diretamente na Secretaria Municipal 
Transportes, situada a Rua João Amorim nº 160, Centro, Antônio Carlos/MG, com o 
Sr. Gilberto Ferreira. 
20.3 – A visita somente poderá ser feita por cada Licitante até 5 (cinco) dias úteis 
antes da data estabelecida para entrega da DOCUMENTAÇÃO. 
20.4 – Participará da visita técnica o representante legal da Licitante, com poderes 
indicados em procuração, contrato social ou estatuto social. 
20.5 – Após a visita técnica, será expedido um Atestado de Visita Técnica, o qual 
constitui documento hábil para apresentação do envelope de Habilitação do Licitante. 

 
21 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
21.1 – A rescisão contratual terá lugar de pleno direito, independentemente de ação ou 
interpelação judicial, se: 

a) A CONCESSIONÁRIA falir ou dissolver-se; 
b) A CONCESSIONÁRIA transferir, no seu todo ou em parte, o contrato e os 

direitos dele decorrentes, sem anuência prévia e expressa do CONTRATANTE;  
c) A CONCESSIONÁRIA suspender a execução dos serviços, sem prévia 

ordem judicial ou sem recorrer das decisões das autoridades competentes, ficando 
sujeita a multa, mais perdas e danos; 
 d) A CONCESSIONÁRIA, sem a devida autorização escrita, não observar os 
projetos e especificações, qualidade do material empregado e demais detalhes, 
independentemente de advertência por escrito da Comissão de Fiscalização; 
 e) A CONCESSIONÁRIA tornar-se inadimplente com relação a qualquer das 
condições do contrato. 
21.2 – A CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, alterar ou rescindir o presente 
contrato, no interesse dos serviços e na conveniência da Administração Pública 
Municipal, não cabendo à CONCESSIONÁRIA direito a qualquer indenização. 
 
22 – DO PRAZO DE CONCESSÃO 
O prazo da concessão será de 05 (cinco) anos, contados da data da assinatura do 
contrato, prorrogável por igual período, desde que a concessionária tenha cumprido 
com todas as obrigações contratuais assumidas e venha prestando o serviço 
adequadamente, investindo na qualidade, modernização e ampliação do serviço. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS 
RUA JOÃO AMORIM, 160 - CAIXA POSTAL 18 – 36220-000.  

FONE (32) 3346-1255      -      MINAS GERAIS 
 
 
23 – DOS VALORES ESTIMADOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO   
23.1 – O valor estimado do contrato de concessão, relativo a um ano de operação é 
das três linhas é: previsão de 80 passageiros por dia por linha, multiplicado por 30 dias 
temos 2.400 passageiros por mês x 3 linhas chegamos a 7.200 passageiros por mês. 
Multiplicando este valor por R$ 3,40 chegamos ao valor estimado de R$ 24.480,00 por 
mês. Assim, o valor estimado anual é de R$ 293.760,00 (duzentos e noventa e três mil 
setecentos e sessenta reais). 
23.2 – O valor estimado do contrato de concessão, relativo ao prazo total de 05 (cinco) 
anos da concessão para as três linhas é no valor estimado do contrato em R$ 
1.468.800,00 (um milhão quatrocentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais). 
 
24 – OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 
24.1 – Prestar o serviço concedido assumindo inteira responsabilidade pelo mesmo. 
24.2 – Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 
danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela CONCESSIONÁRIA, seus 
empregados ou prepostos, ao CONCEDENTE, usuários do sistema ou a terceiros. 
24.3 – Responsabilizar-se pelas despesas referentes ao pessoal, material, frete, 
encargos trabalhistas, previdenciários, tributários e quaisquer outras decorrentes da 
execução do contrato que não tenham sido incluídas nos preços propostos e 
apresentar, sempre que solicitado pelo poder Concedente, a comprovação de 
regularidade de tais obrigações. 
24.4 – Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação devendo comunicar ao CONCEDENTE, imediatamente, qualquer alteração 
que possa comprometer a manutenção do contrato. 
24.5 – Não ceder ou transferir a terceiros o presente contrato, total ou parcialmente, 
sem prévia autorização do CONCEDENTE, por escrito, sob pena de aplicação de 
sanção, inclusive rescisão. 
24.6 – Substituir ou repor, às suas expensas, imediatamente, no todo ou em parte, os 
veículos que apresentem vícios ou defeitos, que o(s) torne(m) impróprio(s) ou 
inadequado(s) ao fim a que se destina, ficando a CONCESSIONÁRIA responsável por 
todo e qualquer dano causado ao CONCEDENTE ou a terceiros, em decorrência da 
paralisação da prestação do serviço. 
24.7 – Reparar ou substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer 
irregularidades verificadas nos veículos/materiais/insumos de trabalho, quando a 
espera por tal reparação não gerar quaisquer prejuízos ao CONCEDENTE, usuários 
do sistema e/ou terceiros, hipótese na qual, deverão os referidos 
veículos/materiais/insumos serem substituídos imediatamente, conforme esclarecido 
no item do edital. 
24.8 – Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas 
municipais sobre execução de serviços em locais públicos. 
24.9 – Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como 
manter em dia as obrigações sociais e salários dos empregados. 
24.10 – Participar à Fiscalização da CONCEDENTE a ocorrência de qualquer fato ou 
condição que possa afetar a execução dos serviços concedidos. 
24.11 – Responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela 
Administração. 
24.12 – Responsabilizar-se pelo deslocamento de seus empregados, quando da 
execução dos serviços. 
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24.13 – Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de segurança, Medicina e 
Higiene do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego. 
24.14 – Sujeitar-se à aplicação das penalidades previstas na cláusula das sanções 
deste instrumento. 
24.15 – Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao gerenciador ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas no contrato. 
24.16 – O serviço a ser executado deverá estar em conformidade com a legislação 
nacional de trânsito vigente. 
24.17 – Durante o período de concessão, os veículos utilizados no transporte coletivo 
deverão ser vistoriados anualmente, para ser verificado o atendimento aos aspectos 
de segurança, conservação e comodidade dos usuários. 
24.18 – Utilizar somente veículos que preencham os requisitos de operação conforme 
previsto nas normas regulamentares de trânsito e no Projeto Operacional Básico 
anexo a este Contrato. 
24.19 – Zelar pela integridade e conservação dos bens vinculados à prestação do 
serviço, bem como segurá-los adequadamente. 
24.20 – Operar somente com pessoal devidamente capacitado e habilitado, mediante 
contratações regidas pelo direito privado, observada a legislação trabalhista. 
24.22 – Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às 
obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus 
registros contábeis. 
 
25 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 
25.1 – Designar representante ou Setor Público com competência legal para promover 
o acompanhamento e fiscalização dos serviços de transporte coletivo urbano, sobre os 
aspectos quantitativos e qualitativos, bem como aprovação de relatórios mensais 
emitidos pela CONCESSIONÁRIA e atesto do cumprimento do trabalho e das 
condições exigidas por Lei específica e instrumento de contrato. 
25.2 – Comunicar, imediatamente à CONCESSIONÁRIA qualquer irregularidade ou 
falha na execução dos serviços, para refazê-los, caso necessário. 
25.3 – Proporcionar todas as facilidades para que a CONCESSIONÁRIA possa 
cumprir suas obrigações, dentro das normas e condições deste instrumento. 
 
26 – DO CONTRATO 
26.1 – Após a homologação desta licitação, a licitante vencedora firmará contrato de 
concessão com o Município de Antônio Carlos de acordo com a Minuta de Contrato 
anexa e conforme as condições deste Edital. 
26.2 – O contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, desde que haja interesse da Administração, com as devidas 
justificativas adequadas a esta concorrência pública. 
26.3 – O contrato decorrente desta licitação vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos, a 
contar da data da sua assinatura. 
 
27 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
27.1 – A inexecução total ou parcial do contrato ou instrumentos equivalentes, assim 
como a execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado, 
garantida a prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, conforme artigo 86 a 88 
da Lei Federal 8666/93 e alterações posteriores: 
 I – advertência escrita; 
 II – multa; 
 III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a dois anos; 
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 IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação; 
27.1.1 – A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para adoção das 
necessárias medidas corretivas, afim de evitar a aplicação de sanções mais severas, 
sempre que o contratado descumprir qualquer obrigação contratualmente assumida 
e/ou qualquer instrumento equivalente, ou desatender as determinações da autoridade 
competente para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 
27.1.2 – A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados 
dos prazos estipulados no cronograma de execução, pode ser aplicada 
cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas nos incisos III e IV, 
nos casos de inexecução total e parcial do contrato e/ou instrumento equivalente. 
27.1.3 – A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 
contratar com a Administração Municipal destina-se a punir a reincidência em faltas já 
apenadas com advertência, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão 
unilateral do contrato. 
27.1.4 – Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não 
poderá exceder a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do 
interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, 
respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
27.1.5 – A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo 
fixado, de participar de licitações promovidas pelos órgãos da Administração 
Municipal, bem como de com eles celebrar contratos. 
27.1.6 – A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de 
máxima intensidade, destina-se a punir faltas gravíssimas de natureza dolosa, das 
quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil reversão. 
27.1.7 – A aplicação das sanções previstas nesta cláusula são de competência do 
Prefeito Municipal ou servidor por ele designado, facultada a defesa prévia do 
contratado no respectivo processo administrativo, no prazo de dez dias, contados da 
abertura de vistas. 
27.1.8 – Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá 
requerer a sua reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos 
prejuízos resultantes da ação punida. 
27.2 – A multa prevista nesta cláusula será: 
 I – de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução 
total da obrigação; 
 II – de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte da obrigação 
contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 
 III – de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no 
cumprimento dos prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma e 
o descumprimento dos prazos fixados para execução, até o máximo de 30 (trinta) dias, 
a partir dos quais será considerado descumprimento total ou parcial da obrigação, 
neste último caso, calculada sobre a parcela em atraso. O Município de Antônio 
Carlos, após este prazo aplicará cumulativamente a multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do contrato e/ou instrumento equivalente, ou sobre o valor 
correspondente à parcela não executada; 
 IV – Na hipótese do previsto no item III anterior, se o descumprimento da 
obrigação comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a 
multa poderá ser cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com os órgãos da Administração Municipal, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos, observados os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade. 
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27.2.1 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não 
atendimento da convocação para a assinatura do contrato, bem como, o valor das 
penalidades pecuniárias previstas nesta cláusula, deverá ser recolhido à Fazenda 
Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
intimação, conforme estipulado nos itens I, II e III da cláusula 27.2. 
27.2.2 – O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na 
dívida ativa, para cobrança judicial. 
27.3 – As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e 
não eximem a contratada da plena execução do contrato. 
27.4 – Se a contratada ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força 
maior, de cumprir com suas obrigações e responsabilidades, poderá comunicar, por 
escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a existência daqueles motivos, 
devidamente comprovados, indicando a alteração dos prazos pretendidos. 
27.5 – O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com 
relação a aceitação ou não dos motivos, podendo ou não a contratante averiguar em 
fase superior a veracidade do fato. 
 
28 – CONDIÇÕES GERAIS 
28.1 – A participação na licitação implica na aceitação integral deste Edital, ficando 
automaticamente prejudicada a proposta que contrarie expressamente suas normas. 
28.2 – Estará ressalvado ao Município de Antônio Carlos, por despacho motivado, 
devidamente fundamentado, revogar a presente licitação de acordo com a legislação 
em vigor. 
28.3 – Fica assegurado ao Município de Antônio Carlos o direito de anular esta 
licitação por motivo de ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, sem que 
caiba qualquer indenização aos licitantes. 
28.4 – Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão de Licitação, de 
acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 
28.5 – Uma vez findo o prazo de entrega dos envelopes na sala de recebimento das 
propostas, não serão admitidas quaisquer retificações de documentação ou das 
propostas apresentadas, nem a participação de proponentes retardatários. 
28.6 – Fica expressamente vedada à apresentação de propostas alternativas, ficando 
a licitante que assim proceder sumariamente desclassificada. 
 
29 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
29.1 – A aplicação de sanções ao CONCESSIONÁRIO deve ser objeto de registro 
como fator relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com 
vistas ao agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem 
contumazes. 
29.2 – Qualquer modificação no Edital exigirá divulgação pela mesma forma de que se 
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a retificação não alterar a formulação das propostas. 
29.3 – Para solução de quaisquer questões porventura decorrentes deste Edital, o foro 
competente é o da Comarca de Barbacena/MG, com exclusão de qualquer outro. 
29.4 – A licitante vencedora responde, com suporte nos princípios da culpa objetiva, 
por danos causados ao contratante ou a terceiros em razão da utilização dos materiais 
ou equipamentos objetos desta licitação. 
29.5 – A Comissão de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer 
documentos apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos 
e que sejam justificados por escrito. 
29.6 – O Município poderá, ocorrendo rescisão do contrato, convidar a segunda 
classificada e assim sucessivamente, para complementar o objeto, no prazo contratual 
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original previsto, nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto ao 
preço, este devidamente corrigido. 
29.7 – Os avisos de licitação e demais atos licitatórios serão publicados no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais. 
29.8 – Fica assegurado à Comissão Permanente de Licitação o direito de proceder a 
exames e outras diligências, a qualquer tempo, na extensão necessária a fim de 
esclarecer possíveis dúvidas a respeito de quaisquer dos elementos apresentados na 
licitação. 
29.9 – As decisões da Comissão de Licitação serão comunicadas pelos meios 
disponíveis e, conforme o caso, por publicação na Imprensa Oficial. 
29.10 – Os concorrentes responderão pela veracidade dos dados e declarações por 
eles fornecidos, sob as penas da lei. 
29.11 – O Município de Antônio Carlos poderá, ainda, a qualquer tempo, antes de 
firmar o Contrato de Concessão, desclassificar a proposta ou desqualificar concorrente 
sem que caiba o direito de indenização ou reembolso, na hipótese de vir a comprovar 
a existência de fato ou circunstância que desabone sua idoneidade financeira, 
comprometa sua capacidade técnica ou administrativa ou, ainda, que reduza sua 
capacidade de operação. 
29.12 – São partes integrantes do presente edital: 
Anexo I – Modelo de carta de credenciamento; 
Anexo II – Modelo de declarações diversas; 
Anexo III – Modelo de atestado de visita; 
Anexo IV – Descrição das linhas e especificações; 
Anexo V – Modelo de Proposta; 
Anexo VI – Minuta de contrato; 
Anexo VII – Justificativa; 
Anexo VIII – Lei Municipal nº 1.915, de 30 de junho de 2015. 
 
26.9 – Quaisquer dúvidas oriundas do Processo Licitatório serão dirimidas em face da 
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Mais informações poderão ser feitos 
junto à Comissão de Licitação, no endereço constante do preâmbulo deste 
instrumento, pelo telefax 32- 3346-1255, no horário de 12:00 às 17:00 horas. 
 

Antônio Carlos, ___ de janeiro de 2017. 
 
 
 
 

Ana Paula Meneses Moreira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
 

 
 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO  
 

 
 
 Através da presente, credenciamos o(a) Sr(a). ___________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade nº ___________________ e do CPF nº 

______________________, a participar da licitação promovida pela Comissão 

Permanente de Licitação do Município de Antônio Carlos, na modalidade Concorrência 

Pública, sob o nº 001/2017, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe 

plenos poderes  para pronunciar-se em nome da empresa 

_______________________________, CNPJ ______________________, bem como 

formular propostas e praticar todo os demais atos inerentes ao certame. 

 

________________________, ____ de _____________ de 2017. 

 

 

_____________________________________________________ 
Assinatura do dirigente da empresa 

Nome do dirigente da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Caso o contrato social ou estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 
assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os 
fins deste procedimento licitatório. 
 
 

 
 

 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS 
RUA JOÃO AMORIM, 160 - CAIXA POSTAL 18 – 36220-000.  

FONE (32) 3346-1255      -      MINAS GERAIS 
 

ANEXO II 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS  
 
 

PROCESSO N° 001/2017 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/201 7 
 
 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ nº 

______________, por intermédio de seu representante legal, Sr. 

_________________________ portador da Carteira de Identidade nº 

____________________ e do CPF nº _________________, DECLARA sob as penas 

da lei: 

1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V DA LEI 8666/93 , acrescido pela Lei 

9.854/99: que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; 

 2) INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃ O: que até a presente 

data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para habilitação, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3) CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: que recebeu todos os 

documentos e informações, conhece e acata as condições para cumprimento das 

obrigações objeto da Licitação; 

 

________________________, ____ de _____________ de 2017. 
 
 
 

____________________________________ 
(Nome- Identidade – CPF/CNPJ do declarante) 

 
 

 
A presente declaração deverá ser assinada pelo lici tante ou seu representante 
legal. 
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ANEXO III 
 
 
 
 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA  

 

 

 

 

Atestamos que a empresa _______________________________, CNPJ N° 

_______________________ visitou o local onde serão executados os serviços objeto 

do processo licitatório n° 001/2017 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2017, 

através do Sr. _____________________________ portador do CREA N° 

________________, ficando, desta forma, ciente de todas as condições inerentes ao 

futuro contrato. 

 

 

Antônio Carlos, ____ de __________________ de 2017. 

 

 

__________________________________________ 

Secretário de Transportes - PMAC 

 

 

__________________________________________ 

Responsável empresa 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS 
RUA JOÃO AMORIM, 160 - CAIXA POSTAL 18 – 36220-000.  

FONE (32) 3346-1255      -      MINAS GERAIS 
 
 

ANEXO IV 
 

DESCRIÇÃO DAS LINHAS E ESPECIFICAÇÕES 
 

Linha São Sebastião de Campolide X Curral Novo de M inas  
Nº de viagens diárias: 02 (duas) por dia 
Nº de passageiros: 80 passageiros/dia 
Dias de viagem: segunda-feira a domingo 
Horários:         Saída:    06:00  Campolide 
  Retorno: 11:30  C. Novo  

Saída:     12:30  Campolide 
  Retorno: 17:30  C. Novo 
Nº de Ônibus: 01 (um) 
Total de Km, ida e volta: 58 km e 600 metros 
Percurso: Saída da Universidade Presidente Antônio Carlos, portão B, aos novecentos 
metros pega a MG sentido Ibertioga para a Localidade de São Sebastião de 
Campolide, percorre-se 250 metros até o número 251 da Avenida Victor Miracapilo 
(considerado ponto final de ônibus), retornar-se pela Av. Victor Miracapilo até o posto 
de combustível (distância aproximada de 250 metros), virando- se a direita na estrada 
vicinal em sentido a Antônio Carlos (antiga Linha do Oeste) em estrada pavimentada 
até a entrada do Laticínios Cinco Estrela medindo 2700 metros. Seguindo pela estrada 
de terra denominada antiga Linha do Oeste de Minas totalizando mais 7900 metros de 
estrada de terra. Seguindo o seguinte percurso: Rua Oeste de Minas, Rua José 
Doraci, Rua João Amorim, Rua Capitão Jorge Dufles, Praça Neca Andrade, Rua 
Prefeito Jorge Rettore, Avenida José Gonçalves de Araújo, seguindo a MG 135 para o 
Distrito de Curral Novo de Minas. Chegando a Praça Lino Fernandes e Rua Nossa 
Senhora do Rosário, chegando ao ponto final, totalizando 31 km e 200 metros. 
Percurso de retorno: Saída da padaria, número 151 na Praça Lino Fernandes, no 
Distrito de Curral Novo de Minas, sentido MG 135, fazendo o mesmo percurso até a 
Universidade Presidente Antônio Carlos, portão B. Totalizando 27 km e 400 metros. 
 

Linha São Sebastião de Campolide X Dr. Sá Fortes  
Nº de viagens diárias: 02 (duas) por dia 
Nº de passageiros: 80 passageiros/dia 
Dias de viagem: segunda-feira a domingo 
Horários:         Saída:    06:30  Campolide 
  Retorno: 11:30  Dr. Sá Fortes 
  Saída:     12:00  Campolide 
  Retorno: 17:00  Dr. Sá Fortes 
Nº de Ônibus: 01 (um) 
Total de Km, ida e volta: 34 km 
Percurso: Saída da Universidade Presidente Antônio Carlos, portão B, aos novecentos 
metros pega a MG sentido a Ibertioga para a localidade de São Sebastião de 
Campolide, percorre-se 250 metros até o número 251 da Avenida Victor Miracapilo 
(considerado ponto final de ônibus), retorna-se pela Avenida Victor Miracapilo até o 
posto de combustível (medindo aproximadamente 250 metros), virando- se a direita na 
estrada vicinal em sentido a Antônio Carlos (antiga Linha do Oeste) em estrada 
pavimentada até a entrada do Laticínios Cinco Estrela medindo 2700 metros. 
Seguindo pela estrada de terra denominada antiga Linha do Oeste de Minas 
totalizando mais 7900 metros de estrada de terra. Seguindo o seguinte percurso: Rua 
Oeste de Minas, Rua José Doraci, Rua João Amorim, Rua Capitão Jorge Dufles, 
Praça Neca Andrade, vira sentido a Avenida João Cabral, sentido Barbacena pela MG 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS 
RUA JOÃO AMORIM, 160 - CAIXA POSTAL 18 – 36220-000.  

FONE (32) 3346-1255      -      MINAS GERAIS 
 

135, realizando o seu ponto final na Avenida Carlinhos Candian próximo ao Viaduto 
Férreo, chegando ao ponto final, totalizando 34 km.  
Percurso retorno: Percurso inverso. 
 

Linha Antônio Carlos X Mantiqueira  
Nº de viagens diárias: 02 (duas) por dia 
Nº de passageiros: 80 passageiros/dia 
Dias de viagem: segunda-feira a domingo 
Horários:         Saída:    06:30  A. Carlos 
  Retorno: 11:30  Mantiqueira 
  Saída:     12:30  A. Carlos 
  Retorno: 17:00  Mantiqueira 
Nº de Ônibus: 01 (um) 
Total de Km, ida e volta: 53 km 
Percurso: Saída da Praça Neca Andrade nº 18, Centro de Antônio Carlos, passando 
pela Rua Prefeito Jorge Rettore, Avenida José Gonçalves de Araújo, Aquino 
Nascimento, Hélvio Marinho Becho, seguindo a estrada rural passando pela 
comunidade Parada Araújo, Barro Branco, Passa Três e Mantiqueira, com ponto final 
em frente à Escola Municipal da comunidade. Totalizando 50 km de estrada não 
pavimentada e 3 km de estradas pavimentadas. 
Percurso retorno: Percurso inverso. 
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ANEXO V 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

PREFEITURA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS - MG 

Att.: Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Processo Licitatório nº: 001/2017 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 001/2017 

 

Prezados Senhores, 

Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sa. nossa proposta relativa a 
concorrência pública em epígrafe, cujo valor individual da tarifa de transporte coletivo 
será de R$ __,__ (_____________________). 

O prazo de execução é de 05 (cinco) anos, a partir da assinatura do contrato. 

A validade dessa proposta é de ___ (____________) dias corridos, contados a 
partir da data de sua apresentação. 

Utilizaremos, equipe técnica e administrativa que forem necessárias a perfeita 
execução dos serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a 
quantidade de veículos e/ou qualidade do pessoal, desde que assim exija a 
fiscalização do Município. 

Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente as especificações das 
Normas Técnicas Brasileiras, ou similares, que permitam a obtenção de igual 
qualidade, desde já, a integral responsabilidade pela execução dos serviços em 
conformidade com os projetos e as especificação. 

 

________________________, ____ de _____________ de 2017. 

 

 

______________________________ 

Assinatura e Carimbo da empresa 
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ANEXO VI 

 
MINUTA DE CONTRATO  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2017 
 

 
Contratação de empresa, mediante 
concessão, para prestação do serviço 
de transporte coletivo urbano municipal 
de passageiros, por ônibus que celebra 
entre si a Prefeitura Municipal de 
Antônio Carlos-MG e a 
empresa______________________. 

 
 
O Município de Antônio Carlos/MG , pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 18.094.763/0001-04, com sede administrativa na Rua João 
de Amorim, nº.160, nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
Raimundo Nonato Marques, aqui denominado CONCEDENTE e, do outro lado 
_________________, com sede na Rua ___________________ nº. ____, bairro 
______________, na cidade de ___________, inscrita no CNPJ sob o nº. 
______________________, neste ato representada por seu Representante Legal 
____________________________, doravante denominada CONCESSIONÁRIA, por 
este instrumento e na melhor forma de direito, têm justo e acertado o seguinte: 
 
Cláusula Primeira. O presente instrumento tem por objeto a outorga, mediante regime 
de concessão, da prestação do serviço de transporte coletivo urbano municipal de 
passageiros, por ônibus, conforme Projeto Operacional Básico anexo a este Contrato. 
 
Parágrafo único. O serviço a ser executado deverá estar em conformidade com a 
legislação nacional de trânsito vigente, e suas alterações posteriores. 
 
Cláusula Segunda. A tarifa custará o valor de R$_____ (_________), por passageiro. 
 
Parágrafo único. O valor da tarifa poderá ser reajustado anualmente através de 
Decreto Municipal, observada a política tarifária, e revisado sempre que for necessário 
para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do presente contrato. 
 
Cláusula Terceira. A vigência do contrato tem seu termo inicial com a assinatura do 
presente instrumento e final em 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura, 
prorrogável por igual período, desde que a concessionária tenha cumprido com todas 
as obrigações contratuais assumidas e venha prestando o serviço adequadamente, 
investindo na qualidade, modernização e ampliação do serviço. 
 
Cláusula Quarta. A Concessionária deverá iniciar o serviço em até 30 (trinta) dias a 
contar da assinatura do Contrato. 
 
Cláusula Quinta. Durante o período de concessão, os veículos utilizados no 
transporte coletivo deverão ser vistoriados anualmente, para ser verificado o 
atendimento aos aspectos de segurança, conservação e comodidade dos usuários. 
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Cláusula Sexta. Constituem obrigações da CONCESSIONÁRIA: 
a) Prestar o serviço concedido assumindo inteira responsabilidade pelo mesmo. 
b) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuízos materiais ou pessoais causados pela CONCESSIONÁRIA, seus empregados 
ou prepostos, ao CONCEDENTE, usuários do sistema ou a terceiros. 
c) Responsabilizar-se pelas despesas referentes ao pessoal, material, frete, encargos 
trabalhistas, previdenciários, tributários e quaisquer outras decorrentes da execução 
do contrato que não tenham sido incluídas nos preços propostos e apresentar, sempre 
que solicitado pelo poder Concedente, a comprovação de regularidade de tais 
obrigações. 
d) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 
devendo comunicar ao CONCEDENTE, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do contrato. 
e) Não ceder ou transferir a terceiros o presente contrato, total ou parcialmente, sem 
prévia autorização do CONCEDENTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, 
inclusive rescisão. 
f) Substituir ou repor, às suas expensas, imediatamente, no todo ou em parte, os 
veículos que apresentem vícios ou defeitos, que o(s) torne(m) impróprio(s) ou 
inadequado(s) ao fim a que se destina, ficando a CONCESSIONÁRIA responsável por 
todo e qualquer dano causado ao CONCEDENTE ou a terceiros, em decorrência da 
paralisação da prestação do serviço. 
g) Reparar ou substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer 
irregularidades verificadas nos veículos/materiais/insumos de trabalho, quando a 
espera por tal reparação não gerar quaisquer prejuízos ao CONCEDENTE, usuários 
do sistema e/ou terceiros, hipótese na qual, deverão os referidos 
veículos/materiais/insumos serem substituídos imediatamente, conforme esclarecido 
no item do edital. 
h) Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais 
sobre execução de serviços em locais públicos. 
i) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como 
manter em dia as obrigações sociais e salários dos empregados. 
j) Participar à Fiscalização da CONCEDENTE a ocorrência de qualquer fato ou 
condição que possa afetar a execução dos serviços concedidos. 
k) Responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela 
Administração. 
l) Responsabilizar-se pelo deslocamento de seus empregados, quando da execução 
dos serviços. 
m) Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de segurança, Medicina e 
Higiene do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego. 
n) Sujeitar-se à aplicação das penalidades previstas na cláusula das sanções deste 
instrumento. 
o) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao gerenciador ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas no contrato. 
p) O serviço a ser executado deverá estar em conformidade com a legislação nacional 
de trânsito vigente. 
q) Durante o período de concessão, os veículos utilizados no transporte coletivo 
deverão ser vistoriados anualmente, para ser verificado o atendimento aos aspectos 
de segurança, conservação e comodidade dos usuários. 
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r) Utilizar somente veículos que preencham os requisitos de operação conforme 
previsto nas normas regulamentares de trânsito. 
s) Zelar pela integridade e conservação dos bens vinculados à prestação do serviço, 
bem como segurá-los adequadamente. 
t) Operar somente com pessoal devidamente capacitado e habilitado, mediante 
contratações regidas pelo direito privado, observada a legislação trabalhista. 
u) Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às 
obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus 
registros contábeis. 
 
Parágrafo único . As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela 
Concessionária serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação 
trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros por ela 
contratados e o poder concedente. 
 
Cláusula Sétima. Constituem obrigações da CONCEDENTE: 
a) regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação; 
b) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
c) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei; 
d) extinguir a concessão, nos casos previstos em lei e na forma prevista no presente 
instrumento; 
e) ratificar ou não reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma da lei e do 
presente contrato; 
f) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas 
contratuais da concessão; 
g) zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e 
reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das 
providências tomadas; 
h) exigir da Concessionária a comprovação periódica da regularidade das obrigações 
previdenciárias, tributárias e trabalhistas; 
j) fiscalizar periodicamente os equipamentos integrantes do serviço, bem como os 
registros contábeis da Concessionária; e 
k) estimular o aumento da qualidade na prestação do serviço, com a atualização e o 
desenvolvimento tecnológico dos equipamentos e preservação do meio-ambiente. 
 
Cláusula Oitava. A contratante poderá modificar unilateralmente o presente Contrato 
para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da 
Contratada, com base no art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
Cláusula Nona. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumentos 
equivalentes, assim como a execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o 
contratado, garantida a prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, conforme 
artigo 86 a 88 da Lei Federal 8666/93 e alterações posteriores: 
I – advertência escrita; 
II – multa; 
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Municipal, por prazo não superior a dois anos; 
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação; 
a) A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para adoção das 
necessárias medidas corretivas, afim de evitar a aplicação de sanções mais severas, 
sempre que o contratado descumprir qualquer obrigação contratualmente assumida 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS 
RUA JOÃO AMORIM, 160 - CAIXA POSTAL 18 – 36220-000.  

FONE (32) 3346-1255      -      MINAS GERAIS 
 

e/ou qualquer instrumento equivalente, ou desatender as determinações da autoridade 
competente para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 
b) A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos 
prazos estipulados no cronograma de execução, pode ser aplicada cumulativamente 
com as sanções restritivas de direitos, previstas nos incisos III e IV, nos casos de 
inexecução total e parcial do contrato e/ou instrumento equivalente. 
c) A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar 
com a Administração Municipal destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas 
com advertência, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do 
contrato. 
d) Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá 
exceder a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do 
interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, 
respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
e) A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo fixado, 
de participar de licitações promovidas pelos órgãos da Administração Municipal, bem 
como de com eles celebrar contratos. 
f) A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima 
intensidade, destina-se a punir faltas gravíssimas de natureza dolosa, das quais 
decorram prejuízos ao interesse público de difícil reversão. 
g) A aplicação das sanções previstas nesta cláusula são de competência do Prefeito 
Municipal ou servidor por ele designado, facultada a defesa prévia do contratado no 
respectivo processo administrativo, no prazo de dez dias, contados da abertura de 
vistas. 
h) Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer 
a sua reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos 
resultantes da ação punida. 
i) A multa prevista nesta cláusula será: 
I – de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da 
obrigação; 
II – de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte da obrigação contratual 
não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 
III – de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no 
cumprimento dos prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma e 
o descumprimento dos prazos fixados para execução, até o máximo de 30 (trinta) dias, 
a partir dos quais será considerado descumprimento total ou parcial da obrigação, 
neste último caso, calculada sobre a parcela em atraso. O Município de Antônio 
Carlos, após este prazo aplicará cumulativamente a multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do contrato e/ou instrumento equivalente, ou sobre o valor 
correspondente à parcela não executada; 
IV – Na hipótese do previsto no item III anterior, se o descumprimento da obrigação 
comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá 
ser cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de 
contratar com os órgãos da Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
j) Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento da 
convocação para a assinatura do contrato, bem como, o valor das penalidades 
pecuniárias previstas nesta cláusula, deverá ser recolhido à Fazenda Municipal, 
através de Guia de Recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, 
conforme estipulado nos itens I, II e III do subitem “i”. 
k) O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívida 
ativa, para cobrança judicial. 
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l) As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não 
eximem a contratada da plena execução do contrato. 
m) Se a contratada ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força maior, 
de cumprir com suas obrigações e responsabilidades, poderá comunicar, por escrito e 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a existência daqueles motivos, devidamente 
comprovados, indicando a alteração dos prazos pretendidos. 
n) O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação 
a aceitação ou não dos motivos, podendo ou não a contratante averiguar em fase 
superior a veracidade do fato. 
 
 
Cláusula Décima. Aplicam-se, no que couber, a disposição contida nos artigos 77, 78, 
79, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
Cláusula Décima Primeira. O presente contrato está vinculado ao Edital de Licitação, 
na modalidade de Concorrência Pública nº. 001/2017 e, em conformidade com a Lei 
Federal nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993 e com a Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, e alterações posteriores, os quais terão aplicabilidade também onde 
o presente contrato for omisso. 
 
Cláusula Décima Segunda. A Contratada compromete-se a manter, durante toda a 
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, às 
condições de habilitação e qualificação inicialmente exigidas. 
 
Cláusula Décima Terceira. As partes elegem o Foro da Comarca de Barbacena/MG 
para dirimir dúvidas emergentes do presente Contrato, renunciando a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma. 
 
 

Antônio Carlos/MG, ____ de __________ de _____. 
 
 
 
 

Raimundo Nonato Marques 
Prefeito Municipal 

Concedente 
 
 
 

Concessionária 
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ANEXO VII 
 
 
 

JUSTIFICATIVA CONCESSÃO – ARQUIVO ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII 
 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.915, DE 30 DE JUNHO DE 2015 – AR QUIVO ANEXO 
 
 


