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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2015 
 

CONCESSÃO DA OPERAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE 

FRANCISCO BELTRÃO – ESTADO DO PARANÁ 
 

TIPO: MELHOR TÉCNICA E MAIOR OFERTA PELA OUTORGA DA CONCESSÃO 
 
 
DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 28/07/2015. 
HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 10 HORAS. 
LOCAL: Sala de Licitações, localizada na Prefeitura Municipal de Francisco 
Beltrão, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000, Centro, na cidade de 
Francisco Beltrão – PR, CEP 85.601-030. 
 
 
1 DO PREÂMBULO 
 
1.1 O Município de Francisco Beltrão, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ/MF n.º 77.816.510/0001-66, com sede na Rua Octaviano Teixeira 
dos Santos, n.º 1.000, Centro, nesta Cidade e Estado, com base nas Leis Federais n.os 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e 9.074, de 07 de julho de 1995, bem como na Lei 
Orgânica do Município e na Lei Municipal n.º 4.196, de 05 de junho de 2014 e na 
audiência pública realizada em 28 de abril de 2014, e demais normas jurídicas 
aplicáveis, considerando a frustração do processo licitatório concorrência 08/2014, 
torna público, para conhecimento de todos, e a quem possa interessar que realizará 
licitação, na forma da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, na modalidade 
de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MELHOR TÉCNICA E MAIOR OFERTA PELA 
OUTORGA DA CONCESSÃO, às 10 horas do dia 14 de julho de 2015, na Sala de 
Licitações, localizada na Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, na Rua Octaviano 
Teixeira dos Santos, n° 1000, Centro, na cidade de Francisco Beltrão – PR, CEP 
85.601-030, para a OUTORGA DA CONCESSÃO ONEROSA DA OPERAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO 
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO nas condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. 
 
1.2 A concessão da operação do serviço público de transporte coletivo urbano de 
passageiros será outorgada pelo Poder Concedente ao proponente que, habilitado, 

obtiver a maior Nota Final (NF), que corresponde à média ponderada entre a Nota da 
Proposta Técnica (NT) e a Nota da Proposta Financeira (NFin.) (maior valor pela outorga 
da concessão), de acordo com a fórmula matemática prevista no Item 18.16. 
 
1.3 O valor mínimo pela outorga da concessão será de R$ 1.250.000,00 (um milhão e 
duzentos e cinqüenta mil reais) para a operação exclusiva de todo o sistema. 
 
* Valor Estimado do Contrato: R$ 50.00.000,00 (cinquenta milhões de reais). 
 
1.4 Os interessados deverão entregar os Envelopes n.º 01 – Habilitação; n.º 02 – 
Proposta Técnica; e n.º 03 – Proposta Financeira, para a Comissão Especial de 
Licitação, no local e endereço constante do Preâmbulo, às 10 horas do dia 28 de julho 
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de 2015, impreterivelmente, onde ocorrerá a sessão de abertura do Envelope n.º 01 – 
Habilitação. 
 
 
2 DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
2.1 O objeto da presente licitação é a operação do serviço público de transporte 
coletivo urbano de passageiros do Município de Francisco Beltrão, organizado em um 
único lote, de acordo com a Especificação da Rede de Serviços, constante do Anexo I 
do presente Edital. 
 
2.2 A operação do serviço de transporte de passageiros será efetuada por veículos 
coletivos, assim entendidos ônibus, exclusivos para transporte de passageiros no 

perímetro urbano do Município de Francisco Beltrão, à disposição permanente dos 
usuários.  
 
2.3 O objeto da concessão compreende: 
a) execução da operação de serviço de transporte coletivo, de acordo com a 
Especificação da Rede de Serviços, previsto no Anexo 1 deste Edital; 
b) cobrança do usuário do serviço da tarifa pertinente ao serviço prestado, paga em 
moeda corrente, no momento da realização da viagem, ou por meio da recepção e 
verificação do respectivo pagamento antecipado, por outros meios de pagamentos 
válidos, como bilhete representativo de vale-transporte, passes ou bilhetagem 
eletrônica, estabelecidos na legislação ou aprovados pelo Poder Concedente; 
c) estão sujeitos ao pagamento todos os usuários, com exceção daqueles com direitos a 
isenção tarifária previstos na legislação vigente; 
d) manutenção, remoção, guarda e conservação dos veículos que integram a frota 
utilizada na operação dos serviços e dos demais equipamentos nele embarcados, 
conforme estabelecido neste Edital; 
e) elaboração e divulgação de informações sobre o funcionamento do serviço, visando 
orientar os usuários para a sua adequada utilização; 
f) execução e manutenção de programas de capacitação dos funcionários direta ou 
indiretamente relacionados à concessão; 
g) implantação, alteração ou adequação da prestação dos serviços, conforme 
solicitação do Poder Concedente, a ser executada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
a partir da devida ciência; 
h) adequação total da frota de veículos, destinada à execução do serviço, para 
que atenda pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo a 
legislação pertinente. 
 
2.3.1 O número mínimo de veículos a serem destinados para a operação inicial do 
sistema será de acordo com as especificações técnicas previstas na ABNT NBR 
15.570:2008/Em. 1:2009: 
 
a)  24 (vinte e quatro) veículos, sendo 20 (vinte) veículos classe “ônibus básico” e 

04 (quatro) veículos classe “microônibus”; 
 
2.4 O contrato a ser cumprido pela concessionária estabelecerá Plano de Metas 
relativas à: 
a) atualização tecnológica gradual da frota, pela introdução na operação de veículos 
com baixa emissão de poluentes; 
b) aperfeiçoamento da qualidade da operação dos serviços prestados e do atendimento 
ao público; 
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c) implantação do sistema de bilhetagem eletrônica, no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar do início da operação; 
d) adequação da frota em relação ao número de veículos necessários para com os 
projetos de extensão do serviço, apresentados pelo Poder Concedente, visando a 
elevação do número de usuários. 
 
2.5 A composição do serviço levará em consideração: 
a) a operação do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros, 
organizada em um único lote, será executada sob o planejamento, organização, 
direção, coordenação, controle e fiscalização do Poder Concedente; 
b) o sistema compreende todas as linhas em um único lote, com suas especificações 
delineadas na Especificação da Rede de Serviços, definida no Anexo I do presente 
Edital; 

c) a concessionária obriga-se a manter a regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade e aperfeiçoamento do sistema nas mesmas condições de sua 
proposta, e mesmo após qualquer modificação com o objetivo de melhor adequar a 
prestação dos serviços à necessidade do usuário, conforme determinação do Poder 
Concedente. 
 
2.6 O prazo de concessão será de 10 (dez) anos, contados da data do início da 
operação, podendo ser prorrogado por igual período, e por uma única vez, por meio de 
aditamento ao contrato de concessão, desde que a Concessionária atinja os índices 
mínimos estabelecidos na avaliação de metas e qualidade e, por conveniência do Poder 
Concedente, mediante pagamento de novo valor de outorga, após consulta popular, 
mediante audiência pública, devidamente justificada em processo administrativo 
próprio. 
 
2.7 O prazo máximo para início da operação é de 90 (noventa) dias, a partir da 
assinatura do contrato, observada a antecipação ofertada pela proponente em sua 
Proposta Técnica (Envelope n.º 02), que, para todos os efeitos, integrará o futuro 
contrato. 
 
2.8 O prazo máximo para a implementação da bilhetagem eletrônica será de 180 
(cento e oitenta) dias, a partir do início da operação, observada a antecipação ofertada 
pela proponente em sua Proposta Técnica (Envelope n.º 02), que, para todos os efeitos, 
integrará o futuro contrato. 
 
2.8.1 A integração temporal da bilhetagem eletrônica será de 01 (uma) hora. 
 
2.9 O prazo de validade da Proposta Financeira será de 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data de recepção dos envelopes. 
 
 
3 DOS OBJETIVOS DA CONCESSÃO 
 
3.1 Modernização da frota de ônibus para veículos com especificações próprias para o 
transporte coletivo urbano de passageiros em situação de segurança, conforto, 
facilidade de embarque e desembarque, conforme estabelecido na Especificação da 
Rede de Serviços, contida no Anexo I deste Edital; 
 
3.2 Introdução na operação será da seguinte maneira: 
a) a frota a ser utilizada para o início da operação dos serviços não poderá conter 
veículos com fabricação superior a 08 (oito) anos; 
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b) introdução de, no mínimo, 20% do número total da frota de veículos novos, 
zero km, no prazo máximo de 12 (doze) meses, a contar do início da operação; 
c) até o final do terceiro ano de operação, a frota operante deverá conter, no mínimo, 
10 (dez) veículos com, no máximo, 06 (seis) anos de uso;  
d) introdução na operação do correspondente a 100% (cem por cento) da frota de 
veículos com, no máximo, 06 (seis) anos de uso até o final do quinto ano de operação; 
e) idade média da frota, a partir do final do terceiro ano de operação e, após, durante 
toda a execução do contrato de concessão, não poderá ser superior a 06 (seis) anos. 
 
3.2.1 Em caso de fracionamento no cálculo do percentual dos veículos, far-se-á o 
arredondamento para mais. Ex: 8,4 ônibus = 9 ônibus.  
 
3.3 O prazo máximo para implantação do sistema de bilhetagem eletrônica é de 180 

(cento e oitenta) dias, contados do início da operação. Os custos relativos ao 
desenvolvimento, implantação, manutenção e atualização desse sistema serão 
exclusivamente arcados pela concessionária. 
 
3.4 Cumprimento do horário igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento) dos 
horários determinados pelo Poder Concedente. 
 
3.5 Os serviços ora licitados serão de execução exclusiva da licitante vencedora, 
consequentemente terá exclusividade na execução do sistema de áreas, trajetos, 
corredores, paradas e terminais. 
 
3.6 Os valores obtidos com as outorgas das concessões serão utilizados pelo Poder 
Concedente para: 
a) criação da Diretoria de Transportes Coletivos (órgão gestor/fiscalizador), ligada à 
Secretaria de Urbanismo; 
b) pavimentação das ruas utilizadas nos trechos de cada uma das linhas; 
c) melhoria dos pontos e dos terminais; 
d) instalação de painéis informativos contemplando as linhas e horários nos terminais 
de maior fluxo de passageiros; 
e) implementação de hardware e software para a informatização de todo o sistema; 
f) publicidade institucional (parte externa e interna dos ônibus); 
g) instalação de pontos de controle eletrônicos em pontos estratégicos nas linhas, para 
monitoramento do cumprimento dos horários; 
h) monitoramento “on line” da frota. 
 
 
4 DOS SERVIÇOS 
 
4.1 Os serviços serão operados conforme determinações do Poder Concedente, nas 
quais constarão os dados operacionais relativos a itinerários, frota, número de 
viagens, duração da viagem, respectiva extensão, respeitando os parâmetros 
estabelecidos na Especificação da Rede de Serviços, prevista no Anexo I deste Edital. 
 
4.2 As novas linhas que forem criadas pelo Poder Concedente, em função do 
crescimento natural da população ou da dinâmica do uso e ocupação do solo do 
Município de Francisco Beltrão, bem como da divisão, prolongamento ou fusão de 
linhas, fazem parte do objeto da concessão, de modo que tais serviços serão de 
responsabilidade exclusiva da concessionária, resguardando-se a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. 
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4.2.1 As novas linhas, criadas ao longo da concessão serão de operação exclusiva da 
concessionária. 
4.2.2 As alterações necessárias serão de conhecimento público, respaldadas por 
estudos técnicos que comprovem sua viabilidade, e terão como escopo o aumento da 
qualidade de atendimento aos usuários. 
 
4.3 Em virtude do atendimento do interesse público e do dever do Poder Concedente 
de garantir a prestação do serviço adequado, poderão ser efetuadas alterações nas 
determinações no decorrer do prazo contratual. 
 
4.4 A concessionária obriga-se a cumprir as leis, regulamentos e demais normas legais 
em vigor ao longo do contrato que disciplinarem a operação do serviço de transporte 
coletivo urbano em Francisco Beltrão/PR, as disposições contratuais e as 

determinações emanadas pelo Poder Concedente. 
 
4.5 A operação do serviço concedido está sujeita à fiscalização permanente do Poder 
Concedente. 
 
4.6 A idade média da frota, de acordo com a letra “e” do Item 3.2 deste Edital, deverá 
ser mantida durante todo o prazo contratual. 
 
 
5 DA RECEITA 
 
5.1 Constitui receita da concessionária a tarifa paga pelos usuários, em moeda 
corrente, no ato da utilização do serviço, ou pela efetiva recepção de comprovante de 
pagamento antecipado da mesma tarifa pela compra de crédito de acesso.  
 
5.1.1 A exploração de publicidade, na parte interna e externa dos veículos de 
transporte coletivo de passageiros, de forma física ou eletrônica, por meio de painéis 
luminosos ou similares, ficará a cargo exclusivo do Poder Concedente. 
 
5.2 A tarifa a ser cobrada dos usuários pela prestação dos serviços de transporte 
coletivo urbano no Município de Francisco Beltrão, para o início da operação do 
serviço, será de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos), para pagamento em dinheiro. 
 
5.2.1 Após a implantação do sistema de bilhetagem eletrônica, será admitida a 
compra antecipada de créditos eletrônicos de transporte, ao valor reduzido em 
até 3% (três por cento) de desconto do valor total da tarifa, definido através de 
Decreto do Executivo Municipal, permanecendo o valor previsto no Item 5.2 
apenas para a compra em dinheiro, exclusivamente na catraca. 
 
5.2.1.1 O valor de desconto do item 5.2.1 para compra antecipada de créditos 
eletrônicos é o mínimo obrigatoriamente a ser aplicado. A concessionária poderá 
promover desconto maior que 3% (três por cento) no valor da tarifa comprada 
antecipadamente, descrita no item 5.2.1, caso assim entenda possível.  
 
5.2.2 A compra antecipada, na forma estabelecida no Item 5.2.1, não se aplica àqueles 
que já possuem algum tipo de benefício, tais como estudantes. 
 
5.2.2.1 Os estudantes gozarão do benefício da meia passagem durante todo o ano civil, 
inclusive durante as férias escolares. 
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5.3 O valor da tarifa terá como data-base o mês do início da operação, sendo que o 
primeiro reajuste só poderá ser praticado após 12 (doze) meses de vigência da 
concessão.  
 
5.4 A tarifa será objeto de reajuste anual, com base na variação inflacionária apurada 
através da seguinte fórmula econômica: 
 

IR = [(0,50 x i1) + (0,30 x i2) + (0,20 x i3)], sendo: 

 

IR = Índice de reajuste a ser aplicado na data considerada 

i1 = Índice de variação dos salários e benefícios do pessoa vinculado ao Sistema de 

Transporte Coletivo Urbano de Francisco Beltrão, apurado a partir da data-base de 
fixação da tarifa, conforme Acordo ou Dissídio Coletivo de Trabalho, tendo como base a 

data do início da operação; 

i2 = Índice de variação anual do preço do óleo diesel e lubrificantes, conforme preços 

médios para grandes consumidores, divulgados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), 

para a região de Francisco Beltrão; 

i3 = Variação anual dos Preços por Atacado – Oferta Global – Produtos Industriais – 
Material de Transporte – Veículos a Motor – Coluna 43 da Revista Conjuntura 

Econômica, divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro que vier a substituí-lo.  

 
5.5 A tarifa será objeto de reequilíbrio econômico-financeiro, a qualquer momento, 
tanto por iniciativa do Poder Concedente como da concessionária. 
 
5.5.1 Respeitado o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 9º da Lei n.º 8.987/95 e suas 
alterações, são requisitos para fundamentar o reequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato de concessão os fatos ou causas que sejam: 
a) imprevisíveis; 
b) estranhos à vontade do Poder Concedente ou da concessionária; 
c) inevitáveis; 
d) causadores de significativo e irreversível desequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. 
 
5.5.2 No caso de iniciativa da concessionária, o pleito deverá ser protocolado por meio 
de requerimento fundamentado, documentado e arrolando os dados e argumentos 
qualitativos e quantitativos justificadores do desequilíbrio. 
 
5.5.2.1 Previamente ao exame do mérito, o Poder Concedente deverá manifestar-se, 
formalmente, quanto à admissibilidade do pleito, fundamentando-a, em até 30 (trinta) 
dias da data do seu protocolo. 
 

5.5.2.2 Após a manifestação acerca da admissibilidade, o Poder Concedente 
manifestar-se-á quanto ao mérito no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, 
prorrogáveis por igual período, desde que justificado. 
 
 
6 DAS DESPESAS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 
 
6.1 Incumbe exclusivamente à proponente, futura concessionária, todos os custos e 
despesas decorrentes da operação dos serviços. 
 
6.2 Rege-se pela legislação trabalhista vigente, aplicável às empresas privadas, a 
relação entre a concessionária e seu pessoal, não estabelecendo entre este e o 
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Município de Francisco Beltrão qualquer relação, por força do art. 31 da Lei n.º 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995. 
 
6.3 A concessionária obriga-se a manter no Município de Francisco Beltrão, durante a 
vigência do contrato, estabelecimento dedicado à prestação do serviço público que 
trata o presente Edital, com todas as instalações necessárias à respectiva operação, 
tais como garagem e escritório, além da escrituração contábil, fiscal, trabalhista e 
previdenciária a ela vinculada, documentação esta que deverá ficar à disposição 
permanente do Poder Concedente. 
 
6.4 A concessionária assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao 
Município e a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na operação dos 
serviços. 

 
6.5 A concessionária deverá implantar, até o início da operação, um Centro de 
Controle Operacional, dotado de software compatível com o utilizado pelo Poder 
Concedente, capaz de transmitir, em tempo real, todas as informações inerentes ao 
Sistema. 
 
 
7 DA LICITAÇÃO 
 
7.1 A presente licitação será processada na modalidade de Concorrência Pública, 
sendo declarada vencedora a licitante que, habilitada, obtiver a maior Nota Final (NF), 
que corresponderá à média entre a Nota da Proposta Técnica (NT) e a da Nota da 
Proposta Financeira (NFin.) (maior oferta pela outorga da concessão), de acordo com a 
fórmula prevista no Item 18.16 do presente Edital. 
  
7.2 Poderão participar desta licitação as empresas que estejam regularmente 
estabelecidas no país, isoladas ou em consórcio, que tenham no seu objeto social 
previsão de atividade econômica que inclua a operação de serviços de transporte 
coletivo de passageiros, e que satisfaçam integralmente a todas as exigências legais e 
constantes deste Edital e seus Anexos. 
 
7.3 Não poderão participar da presente licitação, isoladamente ou em consórcio, os 
interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 
87 da Lei n.º 8.666/1993, e as empresas que incorrerem em quaisquer das condições 
impeditivas descritas abaixo: 
a) declaradas inidôneas por ato do Poder Público, ou suspensas do direito de licitar, 
ou de contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal e suas 
respectivas autarquias e/ou fundações; 
b) em processo de falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 
c) tiverem sido apenadas com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços 
prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 
(cinco) anos; 
d) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
e) que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º, da Lei nº 8.666/93, e 
alterações posteriores; 
f) que tenham sócios, acionistas de S/A de capital fechado, dirigentes, integrantes de 
sua diretoria ou administrações, que sejam parentes, em linha reta ou colateral e, 
ainda, por afinidade, até o 3º grau, com servidores do Município de Francisco Beltrão, 
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efetivos que integram o Departamento de Compras, Licitações e Contratos, ou 
ocupantes de cargo de provimento em comissão; 
g) entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.    
 
7.3.1 Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de 
gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou 
rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde 
que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, 
vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação. 
 
7.3.2 Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, desde que 
apresentem, no Envelope n.º 01 – Habilitação, compromisso público ou particular de 
constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação do nome do 

consórcio, da empresa líder responsável pelo consórcio, da proporção da participação 
de cada integrante e do prazo de duração do consórcio, o qual não poderá ser inferior 
ao prazo de duração do contrato de concessão, observadas, ainda, as seguintes 
normas: 
a) caberá à empresa líder a representação do consórcio durante toda a licitação e 
execução do contrato de concessão; 
b) será solidária a responsabilidade dos integrantes pelos atos praticados em 
consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato; 
c) durante a concessão, desde que não se comprometa a manutenção do cumprimento 
dos requisitos de habilitação do consórcio, serão autorizadas alterações na 
participação das empresas dentro do consórcio, nos termos do respectivo contrato de 
consórcio, devendo tais modificações serem comunicadas previamente ao Poder 
Concedente, indicando todas e quaisquer alterações nas empresas consorciadas 
responsáveis pela operação do sistema; 
d) toda e qualquer transferência de direitos da consorciada referente à concessão para 
terceiros ou, ainda, em qualquer caso de alienação do controle societário, fusão, cisão, 
incorporação de empresa consorciada ou exclusão de empresa do consórcio, será 
necessária a prévia anuência do Poder Concedente, na forma da lei; 
e) a empresa que optar por participar em consórcio não poderá concorrer nesta 
licitação como integrante de outros consórcios ou isoladamente, seja direta ou 
indiretamente por empresa pertencente ao mesmo Grupo Econômico (controle 
societário comum); 
f) tratando-se de concorrente vencedor de consórcio, fica obrigado a comprovar, antes 
da assinatura do contrato de concessão, a constituição de consórcio por instrumento 
público e o respectivo registro na Junta Comercial competente; 
g) é obrigatória a apresentação e cumprimento, por todos os integrantes do consórcio, 
dos documentos e requisitos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e econômico-
financeira, na forma prevista neste Edital; 
h) a comprovação da experiência técnica do consórcio, para fins de habilitação, deverá 
ser realizada, no seu todo, por uma ou pela somatória das empresas integrantes do 
consórcio, na forma definida nos Itens 13.4.1.3 e 13.4.1.4 deste Edital; 
i) a regularidade financeira, no que diz respeito ao balanço, às demonstrações 
contábeis e ao atendimento dos índices contábeis mínimos exigidos no presente Edital, 
deverá ser realizada por cada um dos integrantes do consórcio. A comprovação do 
capital social integralizado mínimo deverá ser obtida pelo somatório dos valores de 
cada consorciado, na proporção da participação de cada um no consórcio, nos termos 
do inciso III do artigo 33, da Lei n.º 8.666/1993 ou, alternativamente, poderá ser 
demonstrado por uma das empresas integrantes do consórcio que atenda, na sua 
integralidade, a exigência de capital social mínimo do presente Edital. 
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7.4 Qualquer ato praticado no processo desta licitação implica pleno conhecimento 
das condições deste Edital e seus Anexos, do Contrato de Concessão dela resultante e 
da operação por este visada, em toda sua extensão, sendo inadmissível, a qualquer 
título, alegação de desconhecimento. 
 
 
8 DO EDITAL DA LICITAÇÃO 
 
8.1 O Edital da Licitação, bem como o cd-rom contendo os arquivos que compõem o 
caderno de licitação, deverão ser retirados pelos interessados no Departamento de 
Compras, Licitações e Contratos, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, 
situado no prédio da Prefeitura do Município de Francisco Beltrão, no endereço que 
consta no Item 1.1 deste Edital, no horário  de expediente, das 8h às 12h e das 

13:30h às 16h, mediante apresentação do comprovante do pagamento de taxa de 
expediente, no valor correspondente a 01 URM (Unidade de Referência Municipal). 
 
8.2 O pagamento da taxa de expediente será efetuado com guia de pagamento, a ser 
retirada na Tesouraria junto à Secretaria de Finanças ou, ainda, solicitada por e-mail 
ou telefone (46) 3520-2121, pagável em qualquer agência bancária ou casas lotéricas. 
 
8.3 No ato do recebimento do Edital de licitação o interessado assinará comprovante 
de retirada, onde constará os dados da empresa (nome empresarial, CNPJ, endereço, 
telefone, e-mail e nome da pessoa responsável), no qual se certificará do conteúdo do 
Edital. 
 
8.4 A obtenção do Edital na forma exposta assegura que todos os interessados sejam 
notificados dos atos relativos à presente licitação, tomem conhecimento de qualquer 
possível alteração do Edital e, ainda, possam solicitar o esclarecimento de dúvidas que 
eventualmente surgirem, bem como a certificação do conteúdo e sua autenticidade. 
 
 
9 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
9.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer 
até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura da sessão pública, e para 
qualquer cidadão que não o fizer até o 5º (quinto) dia útil anterior à abertura.  
 
9.2 A impugnação deverá ser formalizada por escrito, devendo ser protocolada junto 
ao Setor de Protocolo do Município de Francisco Beltrão, localizado no prédio da 
Prefeitura Municipal, no endereço que consta no Item 1.1 deste Edital, no horário de 
expediente, das 8h às 12h e das 13:30h às 16h, e dirigida à Comissão Especial de 
Licitação que, no prazo de 03 (três) dias úteis, responderá aos seus termos. 
 
9.3 A impugnação não impedirá a licitante de participar do processo licitatório. 
 
9.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
 
9.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados à Comissão Especial de Licitação, através do e-mail: 
licitacoes@franciscobeltrao.com.br, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 
para abertura da sessão pública. 
 

mailto:licitacoes@franciscobeltrao.com.br


 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 - Fone (0**46) 3520-2121 / - Fax: (0**46) 3523-1847 - CEP: 85601-030  
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br – webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br 

 

 
9.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame. 
 
9.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Comissão 
Especial de Licitação serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão 
disponíveis para consulta por qualquer interessado. 
 
9.8 Será admitida a impugnação ao Edital por e-mail (endereço Item 9.5), desde que os 
originais sejam protocolizados no Setor de Protocolo e Expediente do Município de 
Francisco Beltrão, no local e horários previstos no Item 9.2, em 05 (cinco) dias, sob 
pena de não conhecimento. 
 

 
10 DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
10.1 A data para entrega dos Envelopes n.os 01, 02 e 03, bem assim da abertura do 
Envelope n.º 01, será o dia 14 de julho de 2015, às 10 horas, horário de Brasília, na 
Sala de Licitações, localizada na Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, na Rua 
Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000, Centro, na cidade de Francisco Beltrão – 
PR, CEP 85.601-030. 
 
10.2 Não será aceita a entrega de envelopes em horário e data diferentes ao 
estabelecido no Item 10.1. 
 
10.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante as sessões públicas 
observarão o horário de Brasília/DF. 
 
 
11 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
11.1 Os documentos de Habilitação e as Propostas Técnica e Financeira deverão ser 
entregues em 03 (três) envelopes opacos, separados, fechados e devidamente lacrados, 
conforme segue: 
 
a) Envelope n.º 01 – Habilitação; 
 

b) Envelope n.º 02 – Proposta Técnica; 
 

c) Envelope n.º 03 – Proposta Financeira. 

 
11.2 Os envelopes referidos no Item 11.1 deverão estar indevassáveis, contendo na 
sua parte externa frontal os seguintes dizeres: 

 
 
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2015 
ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO  
EMPRESA (Identificação da empresa proponente, endereço, telefone e nome 
do representante) 
 
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2015 
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ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA TÉCNICA  
EMPRESA (Identificação da empresa proponente, endereço, telefone e nome 
do representante) 
 
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2015 
ENVELOPE N.º 03 – PROPOSTA FINANCEIRA 
EMPRESA (Identificação da empresa proponente, endereço, telefone e nome 
do representante) 

 
 
12 DO CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES 
 

12.1 No local, data e hora indicados no preâmbulo deste Edital para o recebimento 
dos Envelopes será realizado o credenciamento dos representantes legais das 
licitantes, conforme Modelo “A”, constante no Anexo II do presente Edital. 
 
12.2 A documentação de credenciamento deverá ser entregue fora e antes da 
apresentação do Envelopes, conforme segue: 
 
12.2.1 Na condição de procurador: documento oficial de identidade e instrumento 
púbico de procuração, na forma da lei, com poderes específicos para representar a 
licitante e praticar todos os atos inerentes ao presente certame, devendo, ainda, 
constar da procuração, poderes expressos para:  
a) firmar proposta, nos termos do Edital da Concorrência Pública n.º 003/2015;  
b) solicitar informações complementares especificamente quanto aos Anexos do 
presente Edital;  
c) apresentar os envelopes de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta Financeira;  
d) ser cientificado, em nome da Outorgante, das decisões proferidas ao longo do 
certame; e, facultativamente,  
e) renunciar ao direito de recorrer e a prazos recursais relativos a qualquer decisão 
proferida durante todo o certame, conforme Modelo “B”, constante no Anexo II do 
presente Edital. 
 
12.2.2 Na condição de administrador: documento oficial de identidade e cópia 
autenticada em Cartório competente do ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
(com todas as alterações ou consolidado), registrado na Junta Comercial, no qual 
estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da 
licitante. 
 
12.3 A não apresentação do documento de credenciamento ou a sua incorreção não 
impedirão a participação da licitante no certame, porém, impossibilitarão o 
representante de se manifestar e responder pela empresa, não podendo rubricar 
documentos, fazer qualquer observação ou interferir no desenvolvimento dos 
trabalhos. 
 
12.4 Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a 
intervir nas etapas desta licitação e a responder por sua representada para todos os 
atos e efeitos previstos neste Edital. 
 
12.5 Não será admitido um mesmo representante para mais de uma licitante. 
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13 DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO 
 
ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO 
 
13.1 A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em: 
a) requerimento de participação na presente Concorrência, conforme Modelo “C”, 
constante no Anexo II do presente Edital, com declaração expressa de aceitação dos 
termos deste Edital e responsabilidade pela veracidade dos documentos apresentados, 
bem como conhecimento dos respectivos complementos, das Leis, Decretos, 
Regulamentos e normas existentes, pertinente ao serviço público de transporte 
coletivo urbano do Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná; 
b) compromisso de manutenção das condições de habilitação, conforme Modelo “D”, 
constante do Anexo II do presente Edital; 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social (com todas as alterações ou 
consolidado), devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de 
sociedades comerciais; e, no caso de sociedade por ações ou cooperativas, 
acompanhados de documentos da eleição de seus administradores; 
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
e) o objeto social deve incluir a atividade de transporte coletivo de passageiros; 
f) declaração da licitante que observa a proibição do trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho aos menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos (art. 
7º, XXXIII, da Constituição Federal e artigo 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, conforme 
Modelo “E”, constante do Anexo II deste Edital; 
g) declaração emitida pela licitante que seus sócios, acionistas (somente para S/A de 
capital fechado), dirigentes, integrantes de sua diretoria ou administrações, não se 
encontram no exercício de cargo, emprego ou função pública, na Administração do 
Município de Francisco Beltrão, ou, ainda, parentes destes, em linha reta ou colateral, 
ou por afinidade, até o 3º grau, não ocupem cargo, emprego ou função pública, na 
Administração do Município de Francisco Beltrão, conforme Modelo “F”, constante do 
Anexo II deste Edital; 
h) declaração, emitida pela licitante, de inexistência de fatos impeditivos para sua 
habilitação na presente licitação e de que está ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores, conforme Modelo “G”, constante do Anexo II deste Edital; 
i) declaração, emitida pela licitante, de que tem pleno conhecimento dos aspectos 
urbanos, viários e de transporte do Município de Francisco Beltrão, envolvidos na 
operação dos serviços objeto desta Concorrência, conforme Modelo “H”, constante do 
Anexo II deste Edital. 
 
13.1.1 À exceção da declaração prevista no Item 13.1, letra “a”, que deverá ser 
apresentada apenas em nome do consórcio, devidamente representado pela empresa 
líder, todos os demais documentos mencionados no Item 13.1 deverão ser 
apresentados, em caso de consórcio, por todos os seus integrantes, sob pena de 
inabilitação do consórcio. 
 
13.2 A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consiste em: 
a) prova da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), pertinente ao 
ramo de atividade da licitante e compatível com o objeto licitado; 
b) prova da inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou distrital e municipal, 
relativo ao domicílio sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto licitado; 
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c) prova da regularidade com a Fazenda Nacional, mediante Certidão Conjunta da 
Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais com Certidão Negativa 
quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal e 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
d) prova da regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital, mediante Certidão 
Negativa de Débitos de Tributos Estaduais, emitida pela Fazenda do Estado ou do 
Distrito onde está sediada a licitante; 
e) prova da regularidade com a Fazenda Municipal, mediante Certidão Negativa de 
Tributos Municipais, emitida pela Fazenda do Município onde está sediada a licitante; 
f) prova da regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de 
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – 
CRF, emitida em nome da licitante; 
g) prova da regularidade junto à Previdência Social (INSS), mediante Certidão Negativa 

de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal, emitida em nome da licitante; 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio 
de 1943, emitida em nome da licitante; 
i) declaração de que a licitante se encontra em situação regular perante o Ministério 
do Trabalho, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, conforme Modelo 
“I”, constante do Anexo II deste Edital. 
 
13.2.1 Caso a licitante seja considerada isenta dos tributos municipais relacionados 
ao objeto desta licitação, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 
equivalente, na forma da lei. 
 
13.2.2 Caso a licitante detentora da melhor proposta seja microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, sob pena de inabilitação.   
 
13.2.3 Todos os documentos mencionados no Item 13.2 deverão ser apresentados, em 
caso de consórcio, por todos os seus integrantes, sob pena de inabilitação do 
consórcio. 
 
13.3 A documentação relativa à qualificação econômico-financeira será constituída 
por:  
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social de 2014 e dos 
balancetes dos meses de janeiro e fevereiro de 2015, exigíveis na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizados pelo Índice 
Geral de Preços e Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses, contados da data estabelecida para a entrega 
do Envelope n.º 01 – Habilitação; 
b) Certidão negativa de falências ou recuperação judicial, expedida pelo Cartório 
Distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
13.3.1 O balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, no caso de 
pessoas jurídicas enquadradas no SPED Contábil (Sistema Público de Escrituração 
Digital Contábil), deverão ser apresentados através das demonstrações contábeis 
digitais, acompanhadas de comprovação da entrega dos arquivos magnéticos perante 
a Receita Federal. 
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13.3.2 Quando se tratar de sociedade anônima de capital aberto, a documentação 
referente ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício deve 
ser acompanhada das publicações exigidas pela lei. 
 
13.3.3 Não será aceita certidão negativa de falência, concordata ou recuperação 
judicial com prazo de validade vencido ou que, mesmo não tendo prazo de validade, 
tenha sido expedida há mais de 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data 
da entrega dos envelopes. 
 
13.3.4 A licitante deverá apresentar demonstrativo de Índice de Endividamento Geral 
(EG), relativo apenas ao balanço do exercício de 2014, através de quadro “resumo”, 
que deverá ser assinado pelo representante legal da licitante e pelo contador 
responsável, com o devido número de registro junto ao Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC), definido pela fórmula abaixo e relativo ao balanço a que se refere 
o Item 13.3.1, letra “a”, deste Edital, sob pena de inabilitação: 
 

EG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
Ativo Total 

 
Será considerada como portadora de boa situação financeira, a licitante que 
obtiver Índice de Endividamento Geral (EG) igual ou inferior a 0,80 (zero 
vírgula oito), observando-se, no cálculo, duas casas decimais após a vírgula, 
desprezando-se as demais sem qualquer tipo de arredondamento. 

 
13.3.4.1 Tratando-se de consórcio, a documentação contábil e o índice mínimo exigido 
no Item 13.3.4 deverão ser representados e atendidos por todos os seus integrantes, 
sob pena de inabilitação do consórcio. 
 
13.3.5 A licitante deverá comprovar, na data da abertura do Envelope n.º 01 – 
Habilitação, sob pena de inabilitação, capital social integralizado mínimo igual ou 
superior a 10% (dez por cento) do valor mínimo de outorga, comprovado com o devido 
registro na Junta Comercial do Estado da sede da empresa, da última alteração de seu 
ato constitutivo, contrato social, estatuto ou registro comercial. 
 
13.3.6 Comprovante de garantia de manutenção da proposta, através de Carta de 
Fiança ou Apólice de Seguro Garantia ou depósito em espécie ou cheque visado 
ou bancário, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 
 
13.3.7 Em se tratando de depósito em espécie ou cheque visado ou bancário, deverá 
ser apresentado juntamente com a documentação o recibo ou guia de depósito, 
comprovando o recolhimento do montante na tesouraria do Município. 
 
13.3.8 Em se tratando de Carta de Fiança ou Apólice de Seguro Garantia, esta deverá 
ser apresentada juntamente com a documentação. 
 
13.4 A documentação relativa à qualificação técnica, no tocante à demonstração de 
experiência, consiste em:  
 
13.4.1 A licitante deverá apresentar atestado(s) emitido(s) em seu nome, por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, com firma reconhecida, que 
comprove que a proponente já operou linhas ou já prestou serviço público ou 
privado de transporte coletivo urbano de passageiros, pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação 
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das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis 
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um 
dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.  
 
13.4.1.1 A exigência prevista no Item 13.4.1 poderá ocorrer em um ou mais sistemas 
de transporte coletivo de passageiros, isto é, realizados na mesma cidade ou em mais 
de uma cidade. 
 
13.4.1.2 Não serão aceitos atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado cuja atividade não seja vinculada ou compatível com a atividade 
objeto da presente licitação, ou seja, transporte coletivo de passageiros por ônibus. 
 
13.4.1.3 No caso de consórcio, a comprovação da experiência a que se refere o Item 

13.4.1 deverá ser realizada, no seu todo, em um ou mais sistemas de transporte 
coletivo de passageiros, por uma, ou pela somatória das empresas integrantes do 
consórcio. 
 
13.4.1.4 O atestado deverá ser apresentado em nome da empresa proponente ou da 
empresa integrante do consórcio, por se tratar de comprovação de experiência técnico-
operacional, sendo vedada a apresentação de atestados em nome dos sócios ou 
responsáveis técnicos da proponente ou das empresas integrantes do consórcio, para 
atendimento da exigência do Item 13.4.1. 
 
13.4.2 Declaração/Compromisso de disponibilidade de imóvel(is) destinado(s) à 
instalação de garagem(ns) para execução dos serviços licitados, pelo período de 
vigência do contrato de concessão, conforme Modelo “J”, do Anexo II do presente 
Edital, observados os requisitos mínimos das instalações de garagem, fixados no 
Anexo III do presente Edital. 
 
13.4.2.1 A proponente vencedora deverá disponibilizar e adequar o(s) imóvel(is) 
destinado à(s) garagem(ns) às condições técnicas previstas no Anexo III do presente 
Edital, sendo que a área de no mínimo 5.000m² (cinco mil metros quadrados) e a área 
coberta para as instalações administrativas deverão ser satisfeitas até a data 
compromissada para início da operação dos serviços, já as demais, ao cabo de 12 
(doze) meses, contados do início da operação, sob pena de perda do direito à 
contratação ou, se já assinado o contrato de concessão, sob pena de rescisão. 
 
13.4.2.2 No caso de consórcio, a declaração/compromisso a que se refere o Item 
13.4.2 deverá ser apresentada pelo consórcio, devidamente representado pela empresa 
líder. 
 
13.4.2.3 Durante a concessão, a vinculação da(s) garagem(ns) aos serviços licitados 
será assegurada pela concessionária através de título de propriedade ou quaisquer 
contratos de transferência de posse, tais como locação ou comodato. 
 
13.4.2.4 A proponente poderá apresentar para cumprimento do exigido no item 
13.4.2.1, imóveis separados, em no máximo 3 (três), sendo que a maior área deverá 
cumprir com as exigências e condições de instalação previstas no Anexo III.  
 
13.4.3 A apresentação da relação de veículos que serão utilizados quando do início da 
operação, nos termos do Anexo IV do presente Edital, contendo a descrição e o tipo 
específico de cada veículo, com detalhamento de itens como capacidade total de 
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transporte de passageiros (sentados e em pé), chassi, ano/modelo e marca do chassi e 
da carroceria. 
 
13.4.3.1 Os veículos da frota apresentados pela proponente não poderão ter idade 
individual superior a 08 (oito) anos, e a frota total não poderá ter idade média superior 
a 06 (seis) anos após o final do terceiro ano de operação e durante a execução do 
contrato de concessão, sendo que para a definição da idade de cada veículo será 
utilizada a seguinte fórmula: 
 
  Iv = 2015 – Am, onde: 

 
Iv = Idade do veículo; 
Am = Ano de fabricação do veículo, previsto no Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo (CRLV ou CRV) e na Declaração de Disponibilidade de 
Veículos (Modelos “K”, “L” e/ou “M”, constante do Anexo II). 

 
13.4.3.1.1 Já para a obtenção da Idade Média da Frota Operante (IMFO) será 
empregada a fórmula a seguir, utilizando-se como referência as idades de cada 
veículo, calculadas na forma do Item 13.4.3.1: 
 
  IMFO = Nva x Iva + Nvb x Ivb + Nvc x Ivc +...+ Nvl x Ivl, onde: 
                              Nva + Nvb + Nvc +... + Nvl 

 
IMFO = Idade Média da Frota Operante; 
Nva, Nvb, Nvc, Nvl = Número de veículos da frota operante de determinada 
idade; 
Iva, Ivb, Ivc, Ivl = idade correspondente aos mesmos veículos. 

 
13.4.3.2 A apresentação de declaração de disponibilidade de veículos, conforme 
Modelo “K”, constante do Anexo II do presente Edital, acompanhada do título de 
propriedade de todos os veículos que operarão nas linhas constantes da Especificação 
da Rede de Serviços (Anexo I), com características, capacidade e condições de uso, 
compatíveis com as determinações do referido Anexo. A relação deverá conter os 
veículos da frota operante e da frota de reserva, definidos nas alíneas “a” do Item 2.3.1 
deste Edital. 
 
13.4.3.3 A comprovação de propriedade ou regime de arrendamento mercantil (leasing) 
– se houver – dos veículos que serão utilizados no início da operação, deverá ocorrer 
através de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), em nome da 
proponente. 
 
13.4.3.4 A declaração de disponibilidade de veículos, conforme Modelo “K”, constante 
do Anexo II do presente Edital, deverá ser passada de modo a que, não apenas o 
proponente, mas também o fabricante ou concessionária de revenda de chassis e 
carroceria, ou, ainda, o atual proprietário de veículos usados, assegure a 
disponibilidade dos veículos à proponente, em condições e características adequadas à 
operação do sistema, conforme Especificações Técnicas dos Veículos, constante do 
Anexo IV deste Edital, no prazo necessário ao início da operação, conforme proposto 
pela licitante no Envelope n.º 01 – Habilitação. 
 
13.4.3.4.1 Tratando-se de declaração de disponibilidade de veículos novos, passada 
por fabricante ou concessionária de revenda de chassis e carroceria, deverão ser 
anexados à declaração, conforme Modelo “L”, constante do Anexo II do presente Edital, 
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todos os Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) ou Nota Fiscal, a 
serem disponibilizados à proponente. 
 
13.4.3.4.2 Tratando-se de declaração de disponibilidade de veículos usados, em nome 
de terceiro, deverão ser anexados à declaração do terceiro, conforme Modelo “M”, 
constante do Anexo II do presente Edital, todos os Certificados de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV), a serem disponibilizados à proponente.  
 
13.4.3.4.3 No caso de consórcio, a declaração de disponibilidade de veículos, conforme 
Modelo “K”, constante do Anexo II do presente Edital, deverá ser apresentada apenas 
pelo consórcio, devidamente representado pela empresa líder. As demais declarações 
de disponibilidade de fabricante, concessionária de revenda de chassis ou carroceria 
(no caso de veículo novo), conforme Modelo “L”, constante do Anexo II do presente 

Edital; ou do atual proprietário (no caso de veículo usado), conforme Modelo “M”, 
constante do Anexo II do presente Edital, deverão ser apresentadas em favor de 
quaisquer das empresas integrantes do consórcio, que obterá o veículo, caso o 
consórcio se sagre vencedor da licitação. 
 
13.4.3.5 A licitante vencedora deverá iniciar a operação com 100% (cem por cento) da 
frota, inclusive o veículo de reserva, com: (i) elevador para garantir a acessibilidade a 
deficientes físicos, em pleno e constante funcionamento; (ii) câmera de vigilância com 
software compatível com o utilizado pelo Poder Concedente, em pleno e constante 
funcionamento; e, (iii) painéis luminosos na parte frontal externa e interna, em pleno 
e constante funcionamento, com software compatível com o utilizado pelo Poder 
Concedente, para utilização dos espaços para propaganda e informes institucionais. 
 
13.4.3.6 A licitante vencedora deverá implantar sistema de ar condicionado em 
todos os veículos novos (zero km) no início da operação e em todos os veículos 
que substituírem a frota no decorrer da vigência do contrato. 
 
13.4.4 Apresentação de Termo de Visita Técnica, fornecido por servidor do Município 
de Francisco Beltrão, conforme Modelo “N”, constante do Anexo II do presente Edital, 
comprovando que o representante legal da empresa licitante tomou conhecimento da 
infraestrutura do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros de Francisco 
Beltrão, bem como recebeu todas as informações e documentos necessários à correta 
elaboração das Propostas Técnica e Financeira, além da futura execução dos serviços.  
 
13.4.4.1 A visita técnica deverá ser realizada por todos os licitantes até o 3º (terceiro) 
dia útil anterior à data da entrega dos envelopes, no horário de expediente, das 8h às 
12h e das 13:30h às 16h, junto à Comissão Especial de Licitação, que designará um 
de seus integrantes para acompanhamento obrigatório da visita. A visita técnica 
deverá ser agendada pela licitante interessada com, pelo menos, 02 (dois) dias de 
antecedência, da data pretendida para sua realização, junto ao Departamento de 
Compras, Licitações e Contratos do Município de Francisco Beltrão. 
 
13.4.4.2 Após a realização da visita técnica, o servidor responsável expedirá o 
competente Termo de Vistoria Técnica, em nome da licitante, o qual deverá ser 
inserido no Envelope n.º 01 – Habilitação, sendo este requisito necessário à 
habilitação da licitante para o certame. 
 
13.4.4.3 Em caso de consórcio, a vista técnica poderá ser realizada pelo consórcio, 
devidamente representado pela empresa líder, ou, individualmente, por quaisquer das 
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empresas dele integrantes, não sendo necessário que todas as empresas consorciadas 
realizem a visita. 
 
 
14 DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
14.1 A documentação de habilitação, a constar do Envelope n.º 01 – Habilitação, 
deverá ser impressa em 01 (uma) via, redigida em português, admitido o uso de 
expressões técnicas em idioma estrangeiro, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
devidamente numeradas as suas folhas, relacionada na ordem dos Subitens 13.1 a 
13.4 deste Edital, devendo a licitante indicar na folha de rosto a que subitem do Edital 
cada documento se refere.  
 

14.2 Será considerado pela Comissão o prazo de validade de 90 (noventa) dias, 
contados da data da respectiva emissão, para as certidões nas quais o mesmo não 
constar. 
 
14.3 Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e 
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada 
legalmente reconhecida, desde que legíveis. 
 
14.4 No caso de existirem, dentro do Envelope n.º 01 – Habilitação, cópia(s) de 
documento(s) sem autenticação, a Comissão Especial de Licitação exigirá 
apresentação dos originais na própria sessão para autenticação. 
 
14.5 Será admitida a autenticação de documentos pela Comissão Especial de 
Licitação. 
 
14.6 A pessoa jurídica interessada no exercício dos direitos dispostos na Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar no Envelope 
n.º 01 – Habilitação, a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
conforme Modelo “O”, constante do Anexo II deste Edital, com firma reconhecida, 
acompanhada de Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, expedida a menos de 90 (noventa) dias, pela Junta Comercial, contada a partir 
da data prevista para recebimento dos envelopes. 
 
14.7 A pessoa jurídica interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra 
decisão da Comissão Especial de Licitação, quanto à habilitação, deverá apresentar 
documento, conforme Modelo “B” constante do Anexo II deste Edital, com firma 
reconhecida, o qual será entregue juntamente com o Envelope n.º 01 – Habilitação. 
 

14.8 Os documentos especificados nos Subitens 14.6 e 14.7, ainda que apresentados 
de forma irregular ou em desconformidade com o exigido no Edital, não implicarão 
inabilitação da pessoa jurídica, apenas ficando prejudicado o exercício do direito 
correspondente. 
 

14.9 Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 
tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, após solicitação da Comissão Especial de Licitação, comprovar a regularização.  
 

14.10 A não regularização fiscal no prazo previsto no Subitem 14.9 acarretará a 
inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas na legislação pertinente e 
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neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação 
fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.  
 

14.11 Os documentos contidos no Envelope n.º 01 deverão ser apresentados na forma 
de encadernação, com todas as folhas rubricadas e numeradas, com apresentação de 
um termo de início e um termo de encerramento, índice e quantidade de folhas que o 
compõe, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome da licitante, o 
número do Edital e o objeto da licitação. 
 

 

15 DA AVALIÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA E CONTEÚDO DO 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA TÉCNICA 
 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA TÉCNICA 
 

15.1 A avaliação da Proposta Técnica para a execução dos serviços de transporte 
coletivo urbano de passageiros do Município de Francisco Beltrão será realizada 
através da escolha da condição técnica mais vantajosa e que melhor atende ao 
interesse público. Através da pontuação final da Proposta Técnica (PT), obter-se-á a 
Nota Técnica (NT), que será utilizada como um dos critérios de julgamento para a 
obtenção da proposta mais vantajosa, conforme equação definida no Item 15.9, do 
presente Edital. 
 

15.2 A pontuação da Proposta Técnica será calculada através da valoração dos 
seguintes aspectos: 
a) experiência técnico-operacional da licitante na operação de linhas de transporte 
público ou privado de passageiros; 
b) idade média da frota operante para o início da operação; 
c) proposta de antecipação do início da operação;  
d) proposta de antecipação da bilhetagem eletrônica. 
 

15.3 Para efeito de cálculo da pontuação técnica, serão admitidas 02 (duas) casas 
decimais após a vírgula, desprezando-se as demais sem qualquer tipo de 
arredondamento, sendo que a nota máxima por item e total fica limitada a 100 (cem) 
pontos. 
 

15.4 Na avaliação dos critérios citados no Item 15.2 serão considerados os seguintes 
documentos e informações, a serem apresentados, para fins de pontuação, no 
Envelope n.º 02 – Proposta Técnica, independentemente de já constarem no Envelope 

n.º 01 – Habilitação: 
a) atestado(s) de experiência técnico-operacional da licitante na operação de transporte 
coletivo de passageiros, público ou privado; 
b) declaração de disponibilidade de veículos, conforme Modelos “K”, “L” e “M”, 
constante do Anexo II do presente Edital, acompanhada do título de propriedade de 
todos os veículos que operarão nas linhas constantes da Especificação da Rede de 
Serviços (Anexo I), com aplicação da fórmula matemática prevista no Item 13.4.7.1, 
para se definir a idade média da frota que dará início à operação; 
c) declaração de antecipação do início da operação, conforme Modelo “P”, constante do 
Anexo II do presente Edital;  
d) declaração de antecipação do início da bilhetagem eletrônica, conforme Modelo “Q”, 
constante do Anexo II do presente Edital. 
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15.5 A Nota de Pontuação da Capacidade Técnica relativa à Experiência da licitante 
em operação de transporte coletivo de passageiros (NCT) será obtida através dos 
atestados apresentados na forma do Item 13.4.1 deste Edital, em função do produto 
gerado pela multiplicação da frota operante vinculada ao serviço representado no 
atestado, pelo tempo em meses de vinculação da referida frota ao respectivo serviço e, 
ainda, se o serviço for de transporte coletivo público, pelo fator de multiplicação “200” 
ou, se o serviço for de transporte coletivo privado, pelo fator de multiplicação “100”. Ao 
final, somar-se-ão os produtos obtidos com cada atestado, e atingir-se-á a pontuação 
da licitante na forma da tabela a seguir: 
 

Soma dos produtos  

[frota x tempo (em meses) x 200 para 
transporte coletivo público ou frota x 

tempo (em meses) x 100 para transporte 

coletivo privado] de todos os atestados 

NCT 

Acima de 30.000 100 pontos 

De 27.000 a 29.999 90 pontos 

De 24.000 a 26.999 80 pontos 

De 21.000 a 23.999 70 pontos 
De 18.000 a 20.999 60 pontos 

De 15.000 a 17.999 50 pontos 

De 12.000 a 14.999 40 pontos 

De 9.000 a 11.999 30 pontos 

De 6.000 a 8.999 20 pontos 
De 3.000 a 5.999 10 pontos 

Abaixo de 3.000 Zero 

 
15.5.1 A licitante poderá apresentar atestados de transporte coletivo público e/ou 
privado, os quais serão pontuados individualmente, adotando-se sistemática idêntica 
à prevista no Item 15.5, com variação de peso entre os atestados de transporte coletivo 
público e privado e, em seguida, somados, para se atingir a pontuação final do item. 
 
15.5.2 Tratando-se de consórcio, será permitida a soma de atestados de todos os seus 
integrantes para a obtenção da pontuação a que se refere o Item 15.5, 
independentemente da participação de cada empresa dentro do consórcio, desde que 
atendidas as exigências de conteúdo deste Item e do Item 13.4.1 do presente Edital. 
 
15.5.3 No caso de licitante constituída na forma de empresa isolada, será permitida a 
soma ilimitada de atestados para a determinação da pontuação no Item 15.5, desde 
que atenda às exigências do conteúdo do presente Item e do Item 13.4.1 do presente 

Edital. 
 
15.5.4 Serão admitidos atestados que se refiram a quaisquer prazos de delegação de 
serviços. 
 
15.5.5 Não serão admitidos, na pontuação do Item 15.5, atestados apresentados em 
nome de sócios ou responsáveis técnicos ou de sócios ou responsáveis técnicos das 
empresas integrantes do consórcio, por se tratar de pontuação de experiência técnico-
operacional, que deverá ser comprovada pelas empresas licitantes ou consorciadas. 
 
15.6 A Nota de Pontuação de Idade Média de Frota Operante para o início da operação 
(NIMFO), excluída a frota de reserva, exigida nas alíneas “a” e “b” do Item 1.3, será 
definida, em anos, de acordo com o seu ano de fabricação, previsto no Certificado de 
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Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) e na Declaração de Disponibilidade de 
Veículos (Modelos “K”, “L” e/ou “M”, constante do Anexo II), através da fórmula 
prevista nos Itens 13.4.3.1 e 13.4.3.2 deste Edital.  
 
15.6.1 A nota do Item 15.6 será atribuída de acordo com a tabela a seguir: 

Idade Média da Frota Operante  
(em meses) 

NIMFO 

Menor que 06 100 pontos 
De 06 a 11m e 29 dias 88 pontos 

De 12 a 17m e 29 dias 76 pontos 

De 18 a 23m e 29 dias 64 pontos 

De 24 a 29m e 29 dias 52 pontos 

De 30 a 35m e 29 dias 40 pontos 
De 36 a 41m e 29 dias 28 pontos 

De 42 a 47m e 29 dias 16 pontos 

A partir de 48 Zero 

 
15.6.2 A Idade Média da Frota Operante a ser considerada deverá conter 02 (duas) 
casas decimais após a vírgula, desprezando-se as demais sem qualquer tipo de 
arredondamento. 
 
15.6.3 Para o início da execução do contrato, a licitante vencedora obriga-se a 
implantar frota nos termos da proposta contida no Envelope n.º 02 – Proposta 
Técnica, tendo por referência para o cálculo da idade média a data de 15 de agosto de 
2015. Já no decorrer da execução da contratação, a futura concessionária não 
necessita manter a idade média proposta para o início da operação, mas deverá 
renovar a frota, de acordo com os parâmetros definidos no Item 3.2 do presente Edital. 
 
15.7 A Nota de Pontuação da Proposta de Antecipação do Início da Operação (NAIO) 
será atribuída à licitante, conforme sua declaração, prevista no Modelo “O”, constante 
do Anexo I do presente Edital, em relação ao prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
previsto no Item 2.7 do presente Edital, contados a partir da assinatura do contrato. A 
pontuação será atribuída de acordo com o número proposto de dias de antecipação em 
relação ao prazo máximo acima referido, conforme tabela a seguir:  
   

Número de Dias de Antecipação do Início 

da Operação em Relação ao Prazo Máximo 

de 90 (noventa) Dias 

NAIO 

90 dias 100 pontos 

De 80 a 89 dias 86 pontos 

De 70 a 79 dias 72 pontos 

De 60 a 69 dias 58 pontos 
De 50 a 59 dias 44 pontos 

De 40 a 49 dias 30 pontos 

De 30 a 39 dias 16 pontos 

Menos de 30 dias Zero 

 
15.8 A Nota de Pontuação da Proposta de Antecipação do Início da Bilhetagem 
Eletrônica (NAIBE) será atribuída à licitante, conforme sua declaração, prevista no 
Modelo “Q”, constante do Anexo I do presente Edital, em relação ao prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias, previsto no Item 2.8 do presente Edital, contados a partir da 
assinatura do contrato. A pontuação será atribuída de acordo com o número proposto 
de dias de antecipação em relação ao prazo máximo acima referido, conforme tabela a 
seguir:  
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Número de Dias de Antecipação da 

Bilhetagem Eletrônica em Relação ao 

Prazo Máximo de 180 (cento e oitenta) 

Dias 

NAIBE 

180 dias 100 pontos 

De 165 a 179 dias 91 pontos 
De 150 a 164 dias 82 pontos 

De 135 a 149 dias 73 pontos 

De 120 a 134 dias 64 pontos 

De 105 a 119 dias 55 pontos 

De 90 a 104 dias 46 pontos 

De 75 a 89 dias 37 pontos 
De 60 a 74 dias 28 pontos 

De 45 a 59 dias 19 pontos 

De 30 a 44 dias 10 pontos 

Menos que 30 dias Zero 

 
15.9 A pontuação final da Proposta Técnica (PT) será calculada através da seguinte 
fórmula matemática: 
 
  PT = NCT + NIMFO + NAIO + NAIBE, onde: 
                                4 

 

PT = Proposta Técnica; 

NCT = Nota de Capacidade Técnica; 

NIMFO = Nota da Idade Média de Frota Operante; 
NAIO = Nota da Proposta de Antecipação do Início da Operação; 

NAIBE = Nota da Proposta de Antecipação do Início da Bilhetagem Eletrônica. 

 
15.9.1 Para efeito de cálculo e obtenção da Nota Final de cada Proposta Técnica (PT) 

serão adotadas 02 (duas) casas decimais após a vírgula, desprezando-se as demais 
sem qualquer tipo de arredondamento. 
 
15.10 Calculada a Nota Final da Proposta Técnica (PT) de cada proponente, serão 
desclassificadas aquelas licitantes que obtiverem Nota da Proposta Técnica (PT) inferior 
a 50 (cinquenta) pontos. 
 
15.11 A nota máxima para a Pontuação Técnica é de 100 (cem) pontos, sendo que a 
Nota Técnica (NT) final será igual ao resultado final da Pontuação da Proposta Técnica 
(PT). Portanto, NT = PT. 
 

 
16 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
16.1 A documentação relativa à Proposta Técnica, a constar do Envelope n.º 02 – 
Proposta Técnica, deverá ser impressa em 01 (uma) via, redigida em português, 
admitido o uso de expressões técnicas em idioma estrangeiro, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, e apresentada na forma de encadernação, com todas as folhas 
rubricadas, numeradas e apresentadas na ordem dos Subitens 15.1 a 15.8 deste 
Edital, com apresentação de um termo de início e um termo de encerramento, índice e 
quantidade de folhas que o compõe, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o 
nome da licitante, o número do Edital e o objeto da licitação. 
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17 DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N.º 03 – PROPOSTA FINANCEIRA 
 
ENVELOPE N.º 03 – PROPOSTA FINANCEIRA 
 
17.1 A proposta financeira deverá ser apresentada no Envelope n.º 03 – Proposta 
Financeira, com as seguintes características: 
a) deverá ser apresentada em 01 (uma) única via, conforme modelo constante do 
Anexo V do presente Edital; 
b) não poderá ter prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de sua apresentação, ficando estabelecido que na omissão será considerado 
aceito este prazo; 
c) deverá conter a assinatura do representante legal da empresa ou procurador, com 

poderes expressos para tanto. 
 
17.2 Ocorrendo divergência entre valores numéricos e respectivos extensos, 
prevalecerão estes sobre aqueles. 
 
17.3 O documento contido no Envelope n.º 03 – Proposta Financeira deverá ser 
apresentado na forma de encadernação, com todas as folhas rubricadas e numeradas, 
com apresentação de um termo de início e um termo de encerramento, índice e 
quantidade de folhas que o compõe, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o 
nome da licitante, o número do Edital e o objeto da licitação. 

 
 
18 DO JULGAMENTO 

 
18.1 Na sessão de entrega e abertura, os Envelopes n.os 01, 02 e 03 serão entregues à 
Comissão Especial de Licitação e os documentos de credenciamento apresentados, 
sendo rubricados pelos membros da Comissão e, em seguida, pelos representantes 
legais ou credenciados das licitantes que estiverem presentes à sessão. 
 
18.2 A Comissão Especial de Licitação procederá a abertura do Envelope n.º 01 – 
Habilitação, conferirá a numeração das páginas e rubricará toda a documentação que, 
em seguida, será rubricada pelos representantes legais ou credenciados das licitantes 
que estiverem presentes. 
 
18.3 Imediatamente após a rubrica de todos aos documentos de habilitação de todas 
as licitantes será encerrada a sessão para posterior análise da documentação juntada 
pelas licitantes e colecionada pela Comissão Especial de Licitação.  
 
18.4 Os Envelopes n.os 02 e 03 serão mantidos lacrados e rubricados pelos membros 
da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes legais ou credenciados das 
licitantes, e permanecerão sob custódia da Comissão até as suas respectivas 
aberturas, nas sessões públicas seguintes. 
 
18.5 Após analisar toda a documentação de habilitação, a Comissão Especial de 
Licitação publicará o resultado da fase de habilitação na Imprensa Oficial. 

 
18.6 As licitantes que apresentarem a documentação em desacordo com as exigências 
do Edital serão inabilitadas. 
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18.7 Transcorrido o prazo recursal ou decidido os eventuais recursos interpostos, a 
Comissão Especial de Licitação designará, mediante publicação na Imprensa Oficial, 
sessão para abertura do Envelope n.º 02 – Proposta Técnica. 

 
18.8 Aberta a sessão, a Comissão Especial de Licitação procederá a abertura dos 
Envelopes n.º 02 – Proposta Técnica das licitantes habilitadas. Em seguida, conferirá 
as propostas apresentadas de acordo com as exigências do Edital e rubricará os 
documentos apresentados de todas as propostas técnicas que, após, serão rubricados 
pelos representantes legais ou credenciados das licitantes que estiverem presentes. 
 
18.9 O Envelope n.º 03 será mantido lacrado e rubricado pelos membros da Comissão 
Especial de Licitação e pelos representantes legais ou credenciados das licitantes, e 
permanecerá sob custódia da Comissão até a sua respectiva abertura, na sessão 

pública seguinte. 
 
18.10 Após analisar toda a documentação técnica, a Comissão Especial de Licitação 
publicará o resultado da fase de julgamento técnico na Imprensa Oficial. 
 
18.11 As licitantes que apresentarem a documentação em desacordo com as 
exigências do Edital ou não atingirem a pontuação mínima prevista no Item 15.10 
serão desclassificadas. 

 
18.12 Transcorrido o prazo recursal ou decidido os eventuais recursos interpostos, a 
Comissão Especial de Licitação designará, mediante publicação na Imprensa Oficial, 
sessão para abertura do Envelope n.º 03 – Proposta Financeira. 

 
18.13 Aberta a sessão a Comissão Especial de Licitação procederá a abertura dos 
Envelopes n.º 03 – Proposta Financeira das licitantes classificadas. A Comissão 
Especial de Licitação conferirá as propostas apresentadas de acordo com as exigências 
do Edital e rubricará os documentos apresentados de todas as propostas financeiras, 
que, logo após, serão rubricadas pelos representantes legais ou credenciados das 
licitantes que estiverem presentes. 

 
18.14 Após, a Comissão Especial de Licitação fará a análise de todas as propostas 
financeiras apresentadas pelas licitantes habilitadas. 
 
18.14.1 As propostas incompletas ou manifestamente inexequíveis serão 
desclassificadas. 
 
18.15 A pontuação final da Proposta Financeira (PFin.) será calculada através da 
seguinte fórmula matemática: cada percentual acima do valor mínimo da concessão 
implicará no acréscimo de 01 (um) ponto, sendo desprezadas as casas decimais. 
Exemplos:  
 

Percentual da Proposta Financeira  

acima do Valor Mínimo da Concessão 

PFin. 

10,8% 10 pontos 

50,2% 50 pontos 

100,9% 100 pontos 
234,7% 234 pontos 
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18.16 Será declarada vencedora a licitante que for habilitada e obtiver a maior Nota 
Final (NF), que corresponde à média entre a Nota da Proposta Técnica (NT) e a Nota da 
Proposta Financeira (NFin.), de acordo com a seguinte fórmula matemática: 
 
  NF = NT x 50 + NFin. x 50, onde: 
                               100 

   

NF = Nota Final; 

NT = Nota Técnica da licitante; 

NFin. = Nota Financeira da licitante. 

 
18.17 Para efeito de cálculo de todas as pontuações, e obtenção das notas parciais, da 
Nota Técnica (NT), da Nota Financeira (NFin.) e da Nota Final (NF) serão adotadas 02 
(duas) casas decimais após a vírgula, desprezando-se as demais sem qualquer tipo de 

arredondamento. 
 
18.18 A classificação dos demais licitantes dar-se-á em ordem decrescente em razão 
das notas finais obtidas por cada uma delas. 
 
18.19 O julgamento final resultará apenas 01 (uma) licitante vencedora.  
 
18.20 Em caso de empate, será realizado sorteio, em ato público, nos termos do artigo 
45, § 2º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, exceção feita quando o empate ocorrer 
entre proponente de capital integralmente nacional e proponente de capital com 
participação de capital estrangeiro, hipótese em que será declarado vencedora a 
licitante com capital integralmente nacional, nos termos do § 2º do artigo 3º da Lei n.º 
8.666/93. 
 
18.21 Após, a sessão pública será encerrada e a Comissão Especial de Licitação 
publicará o resultado da licitação com a classificação das propostas na Imprensa 
Oficial. 
 
 
19 DOS RECURSOS 
 
19.1 Qualquer licitante poderá recorrer ao Presidente da Comissão Especial de 
Licitação, das decisões da Comissão, referentes às fases de habilitação e de 
julgamento das Propostas Técnica e Financeira. 
 
19.2 O recurso deverá ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

divulgação da decisão ou da lavratura da ata, perante a Comissão de Licitações, que 
poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo ao Prefeito Municipal, devidamente 
informado.  
 
19.3 O recurso deverá ser protocolado no Setor de Protocolo e Expediente do 
Município de Francisco Beltrão, localizado no prédio da Prefeitura Municipal, no 
endereço que consta no Item 1.1 deste Edital, no horário de expediente, das 8h às 12h 
e das 13:30h às 16h, devendo ser dirigido ao Presidente da Comissão Especial de 
Licitação. 
 
19.4 Os recursos interpostos contra as decisões das fases de habilitação e de 
julgamento das Propostas Técnica e Financeira serão recebidos com os efeitos 
devolutivo e suspensivo, podendo-se, ainda, atribuir a mesma eficácia aos demais 
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recursos, caso o Prefeito Municipal assim entender conveniente, por provocação ou 
não da Comissão Especial de Licitação.  
 
19.4.1 Enquanto não decidido o recurso a que se atribuir efeito suspensivo, a licitação 
não terá prosseguimento. 
 
19.5 Interposto o recurso, a Comissão Especial de Licitação comunicará as licitantes, 
que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, 
limitada a discussão ao objeto recursal. 
 
19.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada às interessadas, no 
endereço constante neste Edital. 
 

19.7 Caso a licitante queira cópias de documentos juntados ao processo licitatório, 
poderá obtê-las mediante requerimento escrito e pagamento do valor correspondente 
ao número de cópias requisitadas. 
 
19.8 Na contagem dos prazos recursais será excluído o dia do início e incluído o dia do 
fim, sendo que só iniciam e vencem em dia de expediente na Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão. 
 
19.9 Será admitida a interposição de recurso via e-mail 
(licitacoes@franciscobeltrão.com.br), desde que os originais sejam protocolizados no 
Setor de Protocolo e Expediente do Município de Francisco Beltrão, no local e horários 
previstos no Item 19.3, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 
 
 
20 DAS GARANTIAS DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA, DE EXECUÇÃO E 
ADICIONAL 

 
20.1 Para participar da presente licitação, a licitante deverá depositar como garantia 
de manutenção da proposta, através de Carta de Fiança ou Apólice de Seguro 
Garantia ou depósito em espécie ou cheque visado ou bancário, no valor de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 
 
20.2 A carta de fiança bancária e o seguro-garantia, com prazo de validade de 90 
(noventa) dias, a partir da data da abertura do Envelope n.º 01 – Habilitação, 
incluindo a renúncia ao benefício de ordem no caso da primeira e emitido por 
seguradora brasileira ou devidamente autorizada para funcionar no país, deverá 
garantir a manutenção da documentação do Envelope n.º 01 – Habilitação e dos 

Envelopes n.os 02 e 03 – Propostas Técnica e Financeira. 
 
20.3 A licitante vencedora, até 48 (quarenta e oito) horas antes da assinatura do 
contrato, prestará garantia de execução no valor correspondente a 10% (dez por cento) 
do valor total da outorga, que será liberada de acordo com as condições previstas 
neste Edital, conforme disposto no artigo 56, § 1º, da Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações, atualizada na forma do § 2º do mesmo dispositivo. 
 
20.4 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia 
de atraso, até o máximo de 2,0% (dois por cento). 
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20.5 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o Poder Concedente a promover a 
retenção dos pagamentos devidos à concessionária, até o limite de 50% (cinquenta por 
cento) do valor do contrato a título de garantia, a serem depositados junto à Caixa 
Econômica Federal, com correção monetária, em favor do Poder Concedente. 
 
20.6 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 
abranger um período de mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual. 
 
20.7 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 
de:  
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas;  
b) prejuízos causados ao Poder Concedente ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato;  
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pelo Poder Concedente à concessionária.  
 
20.8 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do Poder Concedente, na 
Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 
 
20.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 
 
20.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, a concessionária obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada. 
 
20.11 O Poder Concedente não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais 
das seguintes hipóteses:  
a) caso fortuito ou força maior;  
b) alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;  
c) descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos 
praticados pelo contratante;  
d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores do Poder Concedente. 
 
20.12 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade 
que não as previstas no Item 20.11. 
 
20.13 Será considerada extinta a garantia: 
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro, a título de garantia, acompanhada de 
declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que a concessionária 
cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
b) no prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso o Poder Concedente não 
comunique a ocorrência de sinistros. 
 
20.14 A licitante vencedora deverá apresentar, até 48 (quarenta e oito) horas antes da 
assinatura do contrato, apólice de seguro de responsabilidade civil objetiva, com 
valores mínimos de: 
a) Danos corporais a terceiros: R$ 100.000,00 (cem mil reais); 
b) Danos morais: R$ 100.000,00 (cem mil reais); 
c) Danos materiais a terceiros: R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
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20.15 Quaisquer modificações no ato constitutivo e/ou do termo do consórcio, 
durante todo o período de vigência da contratação, deverão ser encaminhados ao 
Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da modificação. 
 
20.16 A licitante vencedora deverá comprovar, até 12 (doze) meses após o início da 
operação, que a(s) garagem(ns) atende(m) a todas as Especificações Técnicas previstas 
no Anexo III deste Edital, ressalvadas as exigências impostas no Item 13.4.2.1, que 
deverão ser atendidas desde o início da operação, sob pena de perda do direito à 
contratação ou, se já assinado o contrato de concessão, sob pena de rescisão. 
 
 
21 DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

21.1 Na hipótese de desistência das licitantes, inexistência de recursos relativos à 
classificação, transcorridos 05 (cinco) dias úteis, ou após o julgamento dos recursos 
interpostos, constatada a regularidade dos atos praticados, o Prefeito Municipal 
homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto desta licitação, mediante 
publicação na Imprensa Oficial. 
 
21.2 A homologação produzirá os seguintes efeitos jurídicos: 
a) a aquisição do direito da licitante vencedora de celebrar o contrato de concessão; 
b) a vinculação da licitante vencedora, ao cumprimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, para a assinatura do contrato de concessão. 
 
21.3 Após a publicação da adjudicação serão devolvidos os Envelopes n.os 02 e 03 – 
Propostas Técnica e Financeira às licitantes inabilitadas ou desclassificadas. 
 
 
22 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 
22.1 O Prefeito Municipal, por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, poderá revogar a presente licitação ou, ainda, 
declarar a sua nulidade, quando verificar ilegalidade em qualquer de suas fases. 
 
22.2 A revogação ou anulação da presente licitação induz à do contrato. 
 
22.3 As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da revogação ou 
anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa fé de 
ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
 
23 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
23.1 Depois de homologado o resultado desta licitação, a licitante vencedora será 
convocada para assinatura do contrato, cuja minuta se encontra no Anexo VI deste 
Edital, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
23.2 A recusa da licitante vencedora em assinar o contrato dentro do prazo 
estabelecido implicará perda da garantia prevista no Item 20.1, e o impedirá de 
participar de novas licitações, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos da 
legislação vigente. 
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23.2.1 Tratando-se de consórcio, a mesma medida será aplicada a todos os seus 
integrantes. 
 
20.3 A licitante vencedora deverá apresentar comprovante do depósito da 
parcela correspondente à outorga pela concessão, de acordo com o valor 
apresentado na Proposta Financeira, podendo ser efetuada da seguinte forma: 
a) 50% (cinquenta por cento) do valor total da outorga, de acordo com o 
apresentado na proposta, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da assinatura 
do contrato. 
b) 50% (cinquenta por cento) restante em até 12 (doze) parcelas mensais iguais, 
sendo que o vencimento da primeira parcela será 30 (trinta) dias após o início da 
operação.  
 

20.3.1 Ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias, o valor da Proposta Financeira 
deverá ser corrigido pelo IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que vier 
a substituí-lo.  
 
23.4 A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, poderá ser executada para 
fins de ressarcimento, indenização e pagamento de multas contratuais de qualquer 
natureza. 
 
23.5 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, 
desde que ocorra motivo justificado aceito pelo Poder Concedente. 
 
23.6 Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se a licitante mantém as 
condições de habilitação. 
 
23.7 Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidos, será convocada outra licitante para firmar a contratação, nas mesmas 
condições ofertadas pela licitante vencedora e desde que mantidas as condições de 
habilitação, obedecida a ordem de classificação. 
 
 
24 DO INÍCIO DA OPERAÇÃO 
 
24.1 Respeitado o prazo máximo de 90 (noventa) dias para o início da operação, a 
partir da assinatura do contrato, observada a antecipação ofertada pela proponente 
em sua Proposta Técnica (Envelope n.º 02), a concessionária deverá: 
a) fornecer ao Poder Concedente a programação dos serviços e das linhas até o 15º 
(décimo quinto) dia antes do início da operação; 
b) solicitar vistoria da frota e da(s) garagem(ns) até 10 (dez) dias anteriores à data do 
início da operação. 
 
 
25 DA COMERCIALIZAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM E CRÉDITOS 
ELETRÔNICOS PARA O USO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO 
URBANO DE PASSAGEIROS 
 
25.1 A concessionária deverá desempenhar a atividade de arrecadação nos terminais 
de transbordo e nos ônibus integrantes da frota, bem como a comercialização de todos 
e quaisquer bilhetes de passagem e créditos eletrônicos para uso no serviço público 
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coletivo urbano de transporte de Francisco Beltrão, mediante controle e fiscalização do 
Poder Concedente. 
 
25.2 Para realizar a venda de créditos eletrônicos, a concessionária deverá implantar 
central de vendas e disponibilizar aos usuários pontos de vendas de bilhetes de 
passagens e créditos eletrônicos de transporte, conforme a necessidade de cobertura 
que seja demandada para o adequado atendimento dos usuários. 
 
25.3 A concessionária deverá manter e disponibilizar informações atualizadas, com 
periodicidade diária, através da alimentação de banco de dados gerenciado por 
software compatível com o utilizado pelo Poder Concedente, para o imediato e eficaz 
controle e fiscalização por parte deste, sobre: 
a) todos os créditos físicos e/ou eletrônicos gerados no Sistema para fins de 

comercialização; 
b) todos os créditos físicos e/ou eletrônicos de transporte comercializados para uso no 
Sistema; 
c) todos os créditos físicos e/ou eletrônicos já utilizados pelos usuários nos 
validadores localizados nos ônibus e terminais; 
d) toda a receita em dinheiro arrecadada nos ônibus e terminais do Sistema; 
e) todos os usuários detentores de gratuidades e/ou descontos tarifários existentes no 
Sistema, bem como das viagens pelos mesmos realizadas; 
f) todos os usuários detentores de cartão existentes no Sistema. 
 
25.4 A concessionária assumirá a comercialização, na forma do presente Edital, de 
todos os bilhetes de passagem e dos créditos eletrônicos de transporte para uso no 
serviço licitado, a partir da data de início da operação. Será obrigada, ademais, a 
transportar todos os usuários detentores de créditos eletrônicos existentes no Sistema 
quando da data de início da operação dos serviços. Ao final da concessão, não será 
obrigada a repassar à futura concessionária quaisquer receitas decorrentes de créditos 
eletrônicos comercializados até às 23 horas e 59 minutos do dia de encerramento da 
concessão. 
 
25.5 As Especificações Técnicas da Bilhetagem Eletrônica estão disponíveis no Anexo 
VIII do presente Edital. 
 
 
26 DOS BENS REVERSÍVEIS 
 
26.1 São bens reversíveis, ao final da concessão objeto da presente licitação, os 
equipamentos, hardware e software do sistema de bilhetagem eletrônica e da central 
de vendas de créditos eletrônicos. 
 
26.1.1 Durante a execução do contrato, fica ressalvada a possibilidade do Poder 
Concedente incluir obras e/ou investimentos adicionais dentre os encargos da 
concessionária, atribuindo o caráter reversível aos bens oriundos dessas obrigações, 
preservando-se, de todo modo, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
 
 
27 DAS SANÇÕES 
 
27.1 A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o 
Município de Francisco Beltrão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da 
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multa de até 30% (trinta por cento) do total da Proposta Financeira declarada 
vencedora, além de demais comissões legais, nos seguintes casos: 
a) cometer fraude fiscal; 
b) apresentar documento falso; 
c) fizer declaração falsa; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
e) não assinar o contrato no prazo estabelecido; 
f) deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
g) não mantiver a proposta. 
 
27.2 Para os fins do Item 27.1, letra “d”, reputar-se-ão inidôneos atos como os 
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97, da Lei n.º 8.666/93. 
 

27.3 O Regulamento Operacional (Anexo VII) disciplinará o procedimento de aplicação 
de penalidades. 
 
27.4 O descumprimento das obrigações estatuídas nos Itens 6.5, 13.4.3.5, 20.14, 
24.1, letras “a” e “b”; 25.3, 25.4 e 25.5 deste Edital, sem justificativa aceita pelo Poder 
Concedente, acarretará à concessionária, além da penalidade de multa prevista no 
Regulamento Operacional (Anexo VII), a rescisão contratual após 30 (trinta) dias de 
atraso, sem que tenham sido tomadas as providências necessárias para o 
cumprimento das obrigações. 
 
 
28 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

28.1 Ficam os licitantes cientes de que a simples apresentação da proposta indica que 
têm pleno conhecimento dos elementos constantes no presente Edital, bem como de 
todas as condições gerais e peculiares de execução dos serviços, não podendo invocar 
nenhum desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito 
cumprimento do contrato. 
 
28.2 Os serviços previstos neste Edital terão início formal com a expedição da “Ordem 
de Serviço” pelo Prefeito Municipal. 
 
28.3 É facultado à Comissão Especial de Licitação ou ao Prefeito Municipal, em 
qualquer fase desta licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou 
de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de habilitação e 
classificação. 
 
28.4 Na fase de habilitação e no julgamento das Propostas Técnica e Financeira, a 
Comissão Especial de Licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante 
decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade 
e eficácia para fins de habilitação e julgamento. 
 
28.5 Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento desta 
Concorrência. 
 
28.6 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil serão recebidos e presumidos verdadeiros 
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em relação aos signatários, dispensando-se a apresentação de documentos originais e 
cópias autenticadas em papel. 
 
 
29 DOS ANEXOS 
 
29.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
 

Anexo I  –  Especificação da Rede de Serviços; 

Anexo II  –  Modelos de Declarações; 

Anexo III –  Especificações Técnicas da Garagem; 
Anexo IV –  Especificações Técnicas dos Veículos; 

Anexo V –  Modelo de Apresentação da Proposta Financeira; 

Anexo VI –  Minuta do Contrato de Concessão; 

Anexo VII  –  Regulamento Operacional; 

Anexo VIII –  Especificações Técnicas da Bilhetagem Eletrônica. 

 
 
30 DO FORO 
 
30.1 As questões decorrente da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum 
Estadual, no Foro da cidade de Francisco Beltrão, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
Francisco Beltrão/PR, 26 de Maio de 2015. 
 
 
 
 
ANTÔNIO CANTELMO NETO  SAUDI MENSUR  
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração 


