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RECIBO DE ENTREGA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA CONCORRENCIA 

PÚBLICA Nº 004/2022 - Processo nº 1821/2022 
 

Atesto que recebi do município de Guapiara-SP, nesta data, o 
instrumento convocatório da licitação realizada na modalidade Concorrência Pública nº 
004/2022 - Processo nº 1821/2022, referente a seleção e contratação de uma única 
empresa para, na forma de CONCESSÃO Remunerada, prestar os serviços de 
operação do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros, por ônibus e/ou 
micro-ônibus, no Município de GUAPIARA, cumprindo os itinerários e horários 
estabelecidos nos Decretos Municipais n. 04/2006, 06/2006 e 214/2022 concedendo 
de forma irrestrita aos passageiros considerados idosos o transporte gratuito em 
atendimento aos termos da Lei Municipal n. 1.226/2000 - em conformidade com as 
normas deste Edital, condições específicas e Anexos, partes integrantes deste Edital, 
as quais foram lançadas em conformidade com os termos da Lei Municipal n 1.414, 
de 08 de Abril de 2.005, alterada pela Lei n. 1.451, de 17 de Janeiro de 2.006,  
regulamentado através do Decreto Municipal n. 04 de 19 de Janeiro de 2.006, que 
define as rotas e horários a ser percorridos.  
 
 Guapiara, 28 de Outubro de 2022. 

 
 
NOME:...................................... 
 
RG:................. 
 
 
ASS:................ 
 
 
CARIMBO DA EMPRESA: 
 
 
 
Obs: Favor retornar este documento em mãos ou via fac-símile 

 
 
Recebi em _____/___________/__________ 
 
 
Caro Licitante, 
 
Com a intenção de facilitar futura comunicação entre esta Prefeitura Municipal de Guapiara e sua 
empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão 
de Compras, por meio do fax: (15) 3547-1142 ou do e-mail compras@guapiara.sp.gov.br 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da responsabilidade da comunicação, por meio 
de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, 
bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 004/2022 - Processo nº 1821/2022 

 

 

SELEÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO REMUNERADA DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS, NO 
MUNICÍPIO DE GUAPIARA ATRAVÉS DE ÔNIBUS E/OU MICRO-ÔNIBUS. 
 
 
 
Por ordem do Sr. Prefeito Municipal de GUAPIARA, Estado de São Paulo, Sr. JOSE 
MATHEUS RODOLFO FREITAS, no uso de suas atribuições legais, a Comissão 
Permanente de Licitações faz saber que se acha aberta, nesta Prefeitura, a 
Concorrência Pública n° 004/2022 - Processo nº 1821/2022, visando a seleção e a 
contratação de empresa para a CONCESSÃO remunerada de serviços de operação 
do Sistema de transporte coletivo urbano de passageiros, por ônibus e/ou micro-
ônibus , neste Município, que será regida pela Lei Federal n° 8.987/95, inclusive 
quanto aos  Anexos,  conforme disposto no inciso III, Artigo 15 da Lei 8.987/95, e 
ainda, nos  casos omissos, pela Lei Federal n° 8.666/93*, como  previsto neste Edital 
e seus  anexos,  sendo a data de recebimento dos envelopes :  n° 1 – Documentação 
de Habilitação; n° 2  -   Proposta Operacional e n° 3 - Proposta de Valor da Tarifa, até 
o dia 16 de Dezembro de 2022 -  às 13:20 horas, e para abertura do envelope n° 1 
no mesmo dia, às 13:30 horas .  

 

 

1 - AQUISIÇÃO DO EDITAL 
 
1.1 - O Edital da presente Concorrência poderá ser adquirido pelos interessados na 
Prefeitura Municipal de GUAPIARA, através do seu Departamento de Compras - 
Setor de Licitações, com sede nesta cidade na Rua Egídio Seabra do Amaral, nº. 
260, no horário das 13:00 horas às 17:00 horas, nos dias úteis, mediante o 
pagamento de taxa ou gratuito no site www.guapiara.sp.gov.br – link Compras / 
Licitações / Ano 2022 / Concorrência Publica. 
 
 
2 - DO OBJETO- 
 
2.1 - A presente Concorrência tem por objetivo a seleção e contratação de uma única 
empresa para, na forma de CONCESSÃO Remunerada, prestar os serviços de 
operação do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros, por ônibus e/ou 
micro-ônibus, no Município de GUAPIARA, cumprindo os itinerários e horários 
estabelecidos nos Decretos Municipais n. 04/2006, 06/2006 e 214/2022 concedendo 
de forma irrestrita aos passageiros considerados idosos o transporte gratuito em 
atendimento aos termos da Lei Municipal n. 1.226/2000 - em conformidade com as 
normas deste Edital, condições específicos e Anexos, partes integrantes deste Edital, 
as quais foram lançadas em conformidade com os termos da Lei Municipal n 1.414, 
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de 08 de Abril de 2.005, alterada pela Lei n. 1.451, de 17 de Janeiro de 2.006,  
regulamentado através do Decreto Municipal n. 04 de 19 de Janeiro de 2.006, que 
define as rotas e horários a ser percorridos.  
 
 
3 - CONDIÇÕES GERAIS 
 
3.1 - As propostas deverão ser redigidas de forma clara e precisa, em papel timbrado 
do proponente, sem rasuras ou entrelinhas, assinada pelo representante credenciado 
da proponente, entregue em envelopes não transparentes, devidamente lacrados e 
identificados, no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Guapiara até o dia e 
horário indicados no item 1, subitem  1.1 deste Edital em 03 (três) envelopes: 
 

3.1.1 - Envelope N° 01 - Documentos de Habilitação; 
 
3.1.2 - Envelope N° 02- Proposta Operacional; 
 
3.1.3 - Envelope N° 03 - Proposta Comercial; 
 

3.2 - Após a hora marcada para o encerramento do prazo de recebimento das 
propostas, não mais serão aceitos os referidos envelopes, nem permitidos adendos 
aos já entregues. 
 
3.3 - Por ocasião da abertura dos envelopes, as empresas poderão ser 
representadas pelos sócios proprietários ou por pessoa devidamente credenciada 
através de Procuração por instrumento público ou particular, sendo este último em 
papel timbrado da própria empresa, delegando poderes para praticar todo e qualquer 
ato, previsto ou não, referente a presente licitação, a qual deverá ser apresentada à 
Comissão Permanente de Licitações, antes do início dos trabalhos, com firma 
reconhecida, acompanhada de documento de identificação do representante. 
 
3.4 - Todos os documentos de cada um dos envelopes deverão ser encadernados, 
rubricados e numerados seqüencialmente, de forma a não permitir folhas soltas. 
 
 
4- DO TIPO DE LICITAÇÃO 
 
4.1 - A presente Concorrência será do tipo melhor proposta em razão da 
Combinação da proposta operacional com a tarifa a ser cobrada do usuário, 
conforme fórmula estabelecida nos subitens 15.6 a 15.9 deste Edital. 
 
 
5 - DO VALOR E DO PRAZO DA CONCESSÃO 
 
5.1 - 0 prazo da CONCESSÃO dos serviços ora licitados, será de 05 (cinco) anos, 
contados da assinatura do Contrato de CONCESSÃO. 
 
5.2 - O valor da contratação a ser auferido pela empresa vencedora, é inestimado, 
uma vez que o serviço público licitado somente será implantado com a escolha da 
empresa vencedora. 
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6- DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1 - Somente poderão participar desta licitação empresas que atenderem as 
exigências deste Edital, e em especial aquelas: 
 
a) cujo objetivo social permita a operação e serviços de transporte coletivos de 
passageiros; 
 
b) que provarem possuir capital integralizado no valor especificado no item 9.3.1 
deste Edital. 
 
6.2 - será vedada a participação de empresas na licitação quando: 
 
a) sob processo de concordata ou falência; 
 
b) reunidas em consórcio; 
 
c) estiverem em débito com a Prefeitura Municipal de GUAPIARA.  
 
6.3 - Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das 
condições gerais e particulares do objeto da presente licitação e das áreas onde 
serão executados os serviços, devendo verificar as condições atuais e não podendo 
invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação 
da proposta ou do integral cumprimento do Contrato, não sendo aceitas 
reivindicações posteriores, sob quaisquer alegações. 
 
6.4 - A CONCESSÃO objeto da concorrência será adjudicada a uma única empresa 
vedada sua transferência, parcial ou total, a qualquer título sob pena de rescisão 
contratual e aplicação das sanções cabíveis. 
 
 
7 - RECEBIMENTO DOS INVÓLUCROS 
 
7.1 - Deverão ser apresentados 03 (três) invólucros (envelopes) lacrados e 
rubricados, em conformidade com os itens 8, 9, 10 e 11 deste Edital. 
 
7.2 - Data da entrega dos três invólucros: até o dia 16 de Dezembro de 2022 
- Horário: até ás 13:20 horas. 
Local: Rua  Egidio Seabra do Amaral, n. 260 – em Guapiara – SP.  - Paço Municipal  
-  Depto. Administração – Seção de Protocolos - 
7.3 - Local e data da abertura do invólucro de n° 01: Sala de Reuniões 
da Prefeitura Municipal de Guapiara, ou outra .ala no mesmo endereço do subitem 
7.2 às 13:30 horas do mesmo dia.  
 
 
8 - DOS INVÓLUCROS 
 
8.1 - Os invólucros deverão conter as seguintes inscrições respectivamente: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA 
CONCORRÊNCIA N° 004/2022 - Processo nº 1821/2022 
INVÓLUCRO N°1 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA 
CONCORRÊNCIA N° 004/2022 - Processo nº 1821/2022 
INVÓLUCRO N°2 - PROPOSTA OPERACIONAL 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA 
CONCORRÊNCIA N° 004/2022 - Processo nº 1821/2022 
INVÓLUCRO N°3 - VALOR DA TARIFA NOMINAL A SER COBRADA 
DO USUÁRIO. 
 
 
9 - DO INVÓLUCRO N°1- DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
9.1 - Documentos necessários à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
9.1.1 - Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
ações acompanhada dos documentos de eleição de seus administradores; 
 
9.1.2 - No caso de alterações contratuais ou estatutárias não será necessária a 
apresentação de todas as alterações, desde que através daquelas apresentadas se 
possa ter uma visão completa e atual da situação jurídica da licitante;  
 
9.1.3 - Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício. 
 
9.2 - Documentos necessários à demonstração da REGULARIDADE FISCAL: 
 
9.2.1 - Cópia do Cartão de Identificação do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
CNPJ  
 
9.2.2 - Cópia do Cartão de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual e/ou 
municipal se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
9.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante; 
 
9.2.4 - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, mediante apresentação 
da CND do INSS, dentro do prazo de validade; 
 
9.2.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante apresentação do Certificado de Regularidade de Situação - CRS, 
dentro  do prazo de validade; 
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9.2.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovante de 
inexistência de débitos inadimplidos permanente a Justiça do Trabalho – Lei nº 
12.440 de 07 de Julho de 2011. 
 
9.3 - Documentos necessários à demonstração da qualificação ECONÔMICO - 

FINANCEIRA: 
 
9.3.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social 
encerrado em 31/12/2021, na forma exigível, ou outro documento contábil compatível  
previsto na  legislação fiscal tributária  vigente no país, compatível ao enquadramento 
tributário da empresa preponente,  que  seja suficiente para comprovar a situação 
financeira da empresa, à critério da comissão julgadora, 
 
9.3.2 - Declaração da licitante, conforme Anexo I.d, de que não possui impedimento 
para contratação. 
 
9.4 - Documentos necessários à demonstração da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
9.4.1 - Declaração do licitante, conforme Anexo I.i deste Edital, indicando seu(s) 
responsável (eis) pela operação do objeto desta licitação; 
 
9.4.2 - Declaração do licitante, conforme modelo apresentado no Anexo I.c, de que 
vistoriou o sistema viário do município e tem pleno conhecimento das linhas, 
itinerários, onde examinou as condições atuais das estradas  de como serão 
executados os serviços objeto deste Edital; 
 
9.4.2.1 - A vistoria do sistema citado deverá ser efetuada em horário a ser agendado 
pelo Departamento de Compras, realizado por pessoa indicada pela Prefeitura em 
sua companhia de preposto da empresa, com saída da sede da Prefeitura; 
 
9.4.3 - Apresentar declaração formal de disponibilidade de área para a garagem 
conforme Anexo I.e deste Edital sob as penas da Lei, e em atendimento ao item 25.1 
deste Edital, com comprovação em uma das duas modalidades; 
 
a) ser proprietário, compromissário comprador ou possuidor de imóvel, acompanhado 
de documento; 
b) contrato de locação, cessão, empréstimo, etc., acompanhado de declaração de 
autorização do locador e disponibilidade para essa finalidade em prazo compatível 
com o presente Edital (item 5.1). 
 
9.4.4 - Declaração de disponibilidade de frota conforme Anexo I.f 
 
9.5 - Declaração de pleno conhecimento deste Edital, conforme Anexo I.a. 
 
 
10- DO INVÓLUCRO N° 02 - PROPOSTA OPERACIONAL 
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10.1 - O Envelope n° 02 deverá conter, a proposta operacional, composta dos 
documentos constantes do Anexo I.g, devidamente preenchidos: 
 
10.1.1 - Declaração assinada por responsável pela empresa informando o prazo de 
instalação completa da garagem, não superior ao início da operação do sistema; 
 
10.1.1.a - Relação explícita das instalações da garagem que pretende disponibilizar 
para o atendimento dos serviços, objeto da licitação, contemplando as exigências 
mínimas estabelecidas no item 25.1 e seus subitens deste Edital. 
 
10.1.2 - Relação com comprovação de disponibilidade dos veículos componentes da 
frota, com os quais o proponente pretende executar os serviços objeto da licitação, 
no modelo constante dos Anexos II e III deste Edital, obedecidas as características 
mínimas mencionadas no item 25.2 e seus subitens deste Edital; 
 
10.1.2.a – A relação solicitada no sub item anterior, deverá descrever  no mínimo 07 
(sete) veículos, tipo ONIBUS observadas as exigências solicitadas, sendo 
inadmissível e considerado inapto o preponente não atender o numero mínimo de 
veículos disponíveis .  
 
10.1.3 - A Discordância total ou parcial dessas exigências implicará na eliminação da 
proponente. 
 
 
11 - DO INVÓLUCRO N° 3 - DA PROPOSTA DE TARIFA A SER COBRADA 
DO USUÁRIO 
 
11.1 - O envelope de nº 3 (três) deverá conter 
 
11.1.1 - Proposta assinada por representante legal da licitante informando o valor da 
tarifa básica a ser cobrada do usuário para cada itinerário e horários definidos nos 
termos dos Decretos Municipais n. 04/2006, 06/2006 e 214/2022; 
 
11.1.1.a - O valor da tarifa proposta não poderá ultrapassar o estabelecido no critério 
de aceitabilidade, 
 
11.1.2 - A tarifa proposta deve levar em consideração toda a legislação tarifária de 
transportes vigente seja ela federal estadual ou municipal. 
 
 
12- DOCUMENTOS 
 
12.1 - As licitantes poderão apresentar seus documentos no original ou através de 
cópia reprográfica devidamente autenticada por Cartório, ou por publicação em Diário 
Oficial, desde que tenham validade em cópia. 
 
 
12. 2. - Os documentos relativos à proposta Operacional e o Preço da Tarifa deverão 
ser apresentados em papel timbrado da licitante, devidamente assinado por 
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representante legal, preenchidos sem emendas ou rasuras e obedecer os 
respectivos modelos constantes no correspondente Anexo a este Edital. 
 
12.3 - A validade das propostas, que deverá constar obrigatoriamente das mesmas, 
Operacional e Preço da Tarifa, não poderá ser inferior a 90 (noventa dias) contados 
da data prevista para a entrega dos envelopes.  
 
 
13 - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
 
13.1 - Da entrega dos envelopes n°s 1, 2 e 3 
 
131.1 - Os envelopes n°s 1, 2 e 3, contendo respectivamente os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, a PROPOSTA OPERACIONAL E PREÇO DA TARIFA, lacrados, 
deverão ser entregues no local e horários previstos no item 7.2 deste Edital, até a 
data ali mencionada. 
 
13.2 - Da Sessão de Abertura 
 
13.2.1 - Na sessão de abertura, as empresas participantes poderão se fazer 
representar diretamente, por um diretor ou um de seus sócios, ou, indiretamente por 
meio de representante constituído por procuração, desde que com poderes para 
representação em licitações públicas. Em se tratando de cópia reprográfica deverá 
estar autenticada por Cartório. Em sendo por instrumento particular, deverá estar 
com firma reconhecida e acompanhada de documento comprobatório de que seu 
subscritor tem poderes para outorgá-la. 
 
13.2.1.1 - Quando a empresa se fizer representar por um de seus sócios, deverá ser 
apresentado cópia do respectivo contrato social, sem prejuízo da apresentação 
desse documento no envelope documentação. 
 
13.2.1.2 - Em se tratando de procuração, a mesma deverá ser apresentada na via 
original ou cópia reprográfica devidamente autenticada por cartório. 
 
13.2.2 - Os contratos sociais as procurações para efeito de representação, 
acompanhados respectivamente da cédula de identidade do sócio da empresa ou do 
procurador serão apresentados em separado ao Presidente da Comissão de 
Licitação, que os examinará no Início da sessão, antes da abertura do envelope n° 
01. 
 
3.2.3 - Durante os trabalhos só será permitida a manifestação de representantes 
legais das empresas participantes, que constará em ata, se for o caso. 
 
3.2.4 - Caberão os Recursos especificados no artigo 109 da Lei 3666/93*. Os 
recursos serão dirigidos à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, na forma e nos prazos revistos, que deverão ser protocolados na Sessão 
de Protocolo da Prefeitura Municipal de GUAPIARA, situada na Rua Egidio Seabra 
do Amaral, n. 260 – Centro -  nos dias úteis, no horário das 13h00 às 17h00,  visando 
sua juntada ao processo de licitação. Abertos os prazos para recursos, o Processo 
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de Concorrência estará com vista franqueada aos interessados, nos mesmos dias e 
horários já mencionados neste item. 
 
 
14 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
14.1 - No início da Sessão de Abertura, os documentos de identificação retidos, 
serão rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes 
presentes. 
 
14.2 - Abertos os envelopes n° 1, a Comissão de Licitação examinará a 
documentação apresentada e decidirá da habilitação ou inabilitação dos 
Participantes na mesma sessão, ou em reunião posterior, dando ciência aos 
interessados através de publicação no Diário Oficial do Estado e fazendo registrar 
em ata. 
 
14.3 - Abertos os envelopes n° 1, documentos neles contidos, serão rubricados pela 
Comissão de Licitação, e facultativamente pelos licitantes presentes. 
 
14.4 - Serão inabilitados os participantes que apresentarem documentação 
incompleta ou em desconformidade com este Edital, ou com a legislação vigente, ou 
ainda  com borrões, rasuras, entrelinhas ou cancelamentos, emendas, ressalvas ou 
omissões. 
 
14.5 - O conteúdo dos envelopes abertos será juntado ao processo administrativo. 
Os envelopes n° 2 e 3 devidamente fechados, serão rubricados pela Comissão de 
Licitação e pelos licitantes presentes, permanecendo sob custódia até a posterior 
abertura em um outro ato público. 
 
14.6 - Decididos os eventuais recursos ou transcorrido o prazo sem interposição, o 
Presidente da Comissão de Licitação designará dia e hora de prosseguimento da 
sessão para abertura dos envelopes n° 2 e, posteriormente, no 3, devolvendo-se os 
envelopes ainda fechados, aos participantes inabilitados, nos termos do item 15.3 
deste Edital. 
 
14.7 - Abertos os envelopes n°s 2 e 3, as propostas serão rubricadas pela Comissão 
de Licitação e pelos licitantes presentes, e após a devida análise será procedida a 
sua classificação. 
 
14.8 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Prefeitura poderá, a seu critério exclusivo, aplicar o disposto no 
parágrafo único do ad. 48 da Lei 8.666/93**. 
 
14.9 - Após a classificação das propostas operacionais, serão abertos os envelopes 
relativos às propostas de Preço da Tarifa a ser cobrada do usuário em data que será 
comunicada aos participantes. As propostas serão rubricadas pelos presentes. 
 
14.10 - Posteriormente, a Comissão e os técnicos indicados farão a análise da 
proposta de tarifa, combinando-a com as propostas operacionais, de conformidade 
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com as disposições deste Edital e elaborando a classificação final. Da decisão da 
Comissão será dada ciência aos participantes habilitados, na forma da lei. 
 
 
15- DO JULGAMENTO 
 
15.1 - Em qualquer fase do Certame Licitatório, a Comissão de Licitação poderá 
solicitar às licitantes, esclarecimentos eventualmente necessários a propiciar a 
formação de um perfeito juízo e entendimento dos documentos apresentados, 
realizar diligências, por si ou por terceiros, para verificar a autenticidade das 
informações apresentadas, oportunidade em que, apuradas quaisquer questões que 
tornem indevida a participação da licitante, a mesma será de imediato 
desclassificada e sujeita à aplicação das sanções cabíveis. 
 
15.2 - A qualquer tempo e em qualquer fase da licitação ou do Contrato, a Prefeitura 
poderá desclassificar propostas, anular a adjudicação ou rescindir o Contrato, no 
caso de se constatar que a licitante ou o Contratado foi ou estava declarado inidôneo 
ou proibido do licitar ou contratar com qualquer órgão púbico Federal, Estadual, 
Municipal ou que tenha entrado em processo de falência  ou concordata, sem que 
desses atos caiba qualquer indenização por parte da Prefeitura. 
 
15.3 - Aos representantes das licitantes inabilitadas, serão devolvidos, intactos os 
respectivos envelopes n° 02 e 03 ou, caso os representantes não compareçam às 
reuniões marcadas, os envelopes ficarão anexados ao processo de Concorrência à 
disposição dos interessados, independente de avisos ou comunicações por parte da 
Prefeitura. 
 
15.4 - Com base nos documentos apresentados no envelope n° 1 serão declarados 
inabilitados as licitantes que: 
 
a) deixarem de apresentar qualquer documento exigido no Edital, ou que o façam de 
maneira incorreta ou incompleta; 
 
b) descumprirem as exigências do Edital ou da legislação em vigor. 
 
15.5 – Serão desclassificadas as propostas: 
a) em desacordo com este Edital, ou com a legislação; 
 
b) com borrões, rasuras, emendas ressalvas, omissões ou vantagens não previstas 
neste Edital; 
 
c) que ofertarem valor ou vantagem baseada em proposta de outra licitante; 
 
d) que excederem, na frota proposta, a idade individual por ônibus ou a média da 
frota, fixadas no Edital. 
 
e) que se demonstrarem inexeqüíveis. 
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15.6 - Será considerada vencedor a licitante cuja proposta operacional combinada 
com a proposta de preço da tarifa, obtiver o maior número de Pontos, de acordo com 
o critério estabelecido neste Edital, e de acordo com a seguinte equação: 
 
PF = PIF x 0,1  + PVT x 0,2; onde: 
PF = pontuação final; 
PIF = pontuação da idade média da frota; 
PVT = pontuação do valor da tarifa. 
 
15.7 - Os critérios para a pontuação das propostas serão os apresentados a seguir: 
 
15.7.1 - Idade média da frota, calculada conforme item 25.2.4, deste Edital: 
Idade média (anos) Pontuação 
Ate       2,0 100 
Acima de 2,0 até 4,0 90 
Acima de 4,0 até 6,0 80 
Acima de 6,0 até 8,0 70 
Acima de 8,0 até 10,0 60 
Acima de 10,0 até 12,0 50 
 
15.7.2 - O critério para a pontuação do valor da tarifa será o seguinte: 
- Para a menor tarifa apresentada será atribuído o valor 100 (cem); 
- Para as demais tarifas a pontuação será reduzida de 1 (um) ponto para cada 
centavo que a tarifa proposta seja maior do que a mínima; 
- Poderá haver empate entre duas ou mais tarifas. 
   
15.8 - Para efeito da pontuação, os cálculos serão efetuados com até 2 (duas) casas 
decimais. 
 
15.9 - Ocorrendo empate entre duas ou mais licitantes no valor da pontuação final, a 
decisão dar-se-á através de sorteio, obedecido o que dispõe o § 2° do artigo 45 da 
Lei 8.666/93*. 
 
 
16- DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 
 
16.1 - A Concorrência será Julgada pela Comissão nomeada pelo Sr. Prefeito, a qual 
poderá ser assessorada por técnicos. Após a análise das propostas e efetuada a sua 
classificação, a Comissão procederá ao respectivo julgamento na forma do disposto 
nos artigos 45 e 46, da Lei n° 8.666/93*. Após decorrido o prazo para interposição 
dos recursos dessa fase, ou após aqueles interpostos serem resolvidos na forma do 
artigo 109,da mesma Lei, a Comissão encaminhará o processo ao Sr. Prefeito para, 
a seu critério, concordando com o julgamento da Comissão, homologar o certame, 
adjudicar o seu objeto, determinando a convocação do adjudicatário para a 
assinatura do Contrato. 
 
16.2 - Decorrido o prazo de validade das propostas, poderá ficar o licitante livre dos 
compromissos assumidos, salvo se a licitação ficar suspensa ou interrompida para 
apreciação de recurso administrativo ou medida judicial. 
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16.3 - As dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas pela Comissão 
de Licitação, na presença dos participantes, ou relegadas para ulterior deliberação, a 
juízo do Presidente, devendo o fato constar de ata em ambos os casos. 
 
 
17- DA CONTRATAÇÃO 
 
17.1 A adjudicatária será convocada para assinar o termo de Contrato, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da publicação ou comunicação da 
homologação do certame licitatório e da adjudicação do seu objeto, indicando o 
responsável ou responsáveis técnicos e o Preposto que representarão a empresa 
durante a execução dos Serviços. 
 
17.2 - Havendo recusa da Adjudicatária em assinar o Contrato no prazo estabelecido 
e na construção dos abrigos, Convocar os licitantes remanescentes, classificação 
para fazê-lo em igual prazo e faltosos as penalidades legais. 
 
17.3 - Caberá à Contratada, se solicitada pela Prefeitura, registrar o Contrato na 
entidade profissional competente. 
 
17.4 - A minuta do Contrato é a constante do Anexo V a este Edital. 
 
17.5 - A remuneração total da prestação obrigacional adjudicada será representada 
pela tarifa arrecadada, passes públicos, vales transporte, passes escolares, fichas e 
passes magnetizados, respeitadas as normas vigentes, das quais decorreram 
redução no seu quantum, isenções ou gratuidades nos casos específicos, como 
previsto em lei, observado também o equilibro econômico financeiro determinado 
pelo Artigo 65 da Lei 8.666/93*. 
 
 
18 - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
18.1 - Será vedado à Contratada, sem autorização expressa da Prefeitura, sub-
contratar; no todo ou em parte. 
 
18.2 - Autorizada a sub CONCESSÃO, na forma da Lei, o contratado permanecerá 
responsável, tanto em relação à Prefeitura, como perante terceiros, pelo perfeito 
cumprimento de todas as cláusulas e condições do Contrato. 
 
18.3 - Qualquer sub CONCESSÃO, feita sem autorização da Prefeitura, será nula e 
sem qualquer efeito, além de constituir infração contratual passível das penalidades 
legais cabíveis. 
 
 
19 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 
 
19.1 - A Concessionária obriga-se a: 
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a) a apresentar, quando solicitado, os competentes relatórios indicadores do 
resultado operacional, nos termos das condições especificas permanentes; 
 
b) a aceitar as determinações da Prefeitura previstas neste Edital e na legislação 
vigente; 
 
c) a obedecer todas as determinações dos órgãos federais e estaduais; 4 8.666/93 
significa a Lei de Licitações com sua atual redação. 
 
d) a manter sob sua posse, durante todo o prazo de vigência da CONCESSÃO, 
veículos em número suficiente e em grau de qualidade exigível na prestação dos 
serviços responsabilizando-se pelas obediências as composições da frota como 
referido nas Condições específicas pertinentes, bem como pela sua manutenção, 
incluindo os componentes acessórios, garagem, pátio de estacionamento, oficinas, 
segurança e tudo o mais indispensável ao bom e fiel desempenho da operação; 
 
e) a responsabilizar-se totalmente pela contratação da completa mão de obra 
específica e suas decorrências, responsabilizando-se também por todas as despesas 
trabalhistas, previdenciárias, secundárias e demais relativas ao pessoal utilizado na 
realização dos serviços da licitação; 
 
f) a manter o Município, além das suas condições vinculantes de 
habilitação e propostas apresentadas na Concorrência, o seguinte: 
 
1) garagem destinada às instalações necessárias para a guarda, 
manutenção, estacionamento, limpeza e conservação dos coletivos que 
comporão a frota, nos termos deste Edital. 
 
2) sede administrativa; 
 
3) escrituração de natureza contábil, fiscal, trabalhista, previdenciária e Securitária; 
 
g) a entrar em operação imediatamente sob as penas da lei e das sanções 
estabelecidas nos itens 24.7 e 24.8 deste Edital; 
 
h) a utilizar-se dos veículos constantes de sua proposta para a realização dos 
serviços, sob as penas cabíveis, 
 
i) disponibilizar para a Administração Pública Municipal, as quantidades de passes 
solicitados para uso de seus funcionários – os quais serão adquiridos por tarifas 
diferenciadas e reduzidas. 
 
j) cumprir os termos da Lei Municipal n. 1.226/00 – que trata do transporte gratuito de 
idosos, mediante a expedição de carteira de identificação.   

 
19.2 - A Concessionária será a única responsável pelos danos que vier a causar a 
terceiros seja por ato próprio ou de seus empregados ou prepostos. 
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19.3 - Fica proibido à Concessionária, a vinculação de quaisquer Veículos destinados 
à realização dos serviços objeto desta Concorrência, à qual operação estranha aos 
serviços contratados. 
 
 
20 - DA RESCISÃO 
 
20.1 - 0 Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei 8.987/95, com suas 
alterações, aplicando-se também as disposições da Lei 8.666/93* e as disposições 
desta Concorrência e do Contrato. 
 
20.2 - A rescisão do Contrato, unilateralmente pela Prefeitura poderá acarretar, além 
das disposições da Lei 8.987/95, as conseqüências estabelecidas na Lei 8. 666/93*, 
no que couber, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas na Concorrência e 
na legislação aplicável, quando for o caso. 
 
20.3 - A Prefeitura poderá também assumir ou intervir na execução dos serviços 
independentemente da rescisão contratual e do pagamento de qualquer indenização, 
na hipótese da Contratada não conseguir deter movimento grevista por período 
superior a 72 (setenta e duas) horas. 
 
 
21- A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
21.1 - A fiscalização dos serviços objeto do Contrato caberá à Secretaria de Serviços 
Públicos, e pelos usuários, na forma da lei. 
 
21.2 - Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do Contrato, fazendo cumprir 
todas as disposições da lei do presente Edital e respectivo Contrato.  
21.3 - A Contratada deverá permitir ao pessoal da fiscalização, livre acesso aos seus 
ônibus, independente da linha, horário ou itinerário, e às suas dependências, 
fornecendo quando for solicitado, todos os dados e elementos referentes aos 
serviços, objeto do Contrato. 
 
21.4 - A Prefeitura fiscalizará a execução dos serviços, através de verificação 
constante dos locais de sua realização, de forma aleatória, através de fiscais da 
Prefeitura, os quais anotarão eventuais irregularidades para serem consideradas 
para efeito do perfeito cumprimento do Contrato e sanções previstas. 
 
21.5 - Além da sistemática da fiscalização prevista na clausula 22.3 e deste Edital, as 
eventuais reclamações dos cidadãos serão imediatamente verificadas, para os 
mesmos efeitos previstos na cláusula anterior. 
 
21.6 - Independentemente do ano de fabricação, a Prefeitura poderá recusar 
qualquer veículo integrante da frota, ofertado na presente Licitação, ainda que 
considerado reserva técnica, bem como aqueles que vierem em substituição, se 
constatado, mediante vistoria, que o mesmo compromete a segurança, o conforto ou 
a confiabilidade da prestação adequada dos serviços. 
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21.7 - A Concessionária estará sujeita a qualquer tempo a ampla fiscalização da 
prestação dos serviços, pela licitante  incluída a manutenção dos veículos, atos 
comportamentais de seus empregados ou prepostos, relativos ao usuário, 
arrecadação das tarifas e demais itens que influenciem na qualidade da prestação de 
serviço, bem como as relações negociais estabelecidas entre as partes.  
 
21.8 - No intuito de melhorar a operação do sistema, a Prefeitura poderá promover 
estudos atualizados e, caso considere necessário e viável, poderá solicitar 
modificações no sistema de operação, ressalvadas as formalidades legais, 
abrangendo entre outros: 
 
a) modificações nos itinerários das linhas, dos horários e dos pontos de embarque e 
desembarque de passageiros; 
 
b) acréscimos ou reduções da frota, carga horária, remanejamento de veículos entre 
as linhas e respectivos horários de circulação, bem como a ampliação de linhas. 
 
 
22 - DA INTERVENÇÃO E DA EXTINÇÃO. 
 
22.1 - Os casos de intervenção e de extinção da CONCESSÃO são aqueles 
previstos na Lei 8.987/95. aplicando-se também os dispositivos da Lei 8 .666193*, no 
que couber, prevalecendo todas as prerrogativas da Administração e aplicadas as 
sanções legais. 
 
 
23- DAS PENALIDADES 
 
23.1 - Caberão as penalidades previstas nas Leis 8.987/95, 8.666/93*. 
 
23.2 - Além das penalidades previstas no item anterior, a Concessionária estará 
sujeita àquelas previstas neste Edital e no Contrato. 
 
23.3 - Havendo conflito ou divergência entre as penalidades ou multas estabelecidas 
neste Edital e aquelas previstas na lei, prevalecerão as disposições deste Edital. 
 
23.4 - Pelo não cumprimento injustificado total ou parcial das responsabilidades 
assumidas relativas às propostas operacionais, a Concessionária estará sujeita à 
multa equivalente a 10.000 (dez mil) vezes o valor da tarifa vigente. 
 
23.5 - Pelo mau procedimento ou comportamento inadequado, incontinência de 
conduta, mal trato a passageiros ou a membros da fiscalização e vícios por parte de 
operadores, empregados ou prepostos, a Concessionária estará sujeita à multa 
equivalente a 500 (quinhentas ) vezes o valor da tarifa vigente.  
 
23.6 - No caso da falta de providencias ou providências incompletas relativas ao 
seguro obrigatório dos passageiros a concessionária estará sujeita a multa 
equivalente a 5.000 (cinco  mil) vezes o valor da tarifa vigente. 
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23.7 - No caso do atraso injustificado no início dos serviços, a Concessionária estará 
sujeita a multa equivalente a 10.000 (dez mil) vezes o valor da tarifa vigente. 
 
23.8 - Por dia de atraso injustificado na implantação total dos serviços ou das 
instalações, a Concessionária estará sujeita a multa equivalente a 10.000 (dez mil) 
vezes o valor da tarifa vigente, além do previsto no item 24.7. 
 
23.9 - Pelo não cumprimento de Cláusula contratual em geral, ou de disposições 
deste Edital, ou das normas da presente concorrência não abrangidas na legislação 
ou nas normas de licitação, a Concessionária estará sujeita a multa equivalente a até 
10.000 (dez mil) vezes o valor da tarifa vigente dependendo da gravidade do fato, 
sem prejuízo às demais penalidades específicas relacionadas no item 24 e seus 
subitens.   
 
23.10 - Pelo não cumprimento das responsabilidades assumidas quanto as 
características da frota de veículos na época da apresentação de sua proposta à 
Prefeitura,  durante toda a execução do Contrato, a Concessionária estará sujeita a 
multa equivalente a 10.000 (dez mil) vezes o valor da tarifa vigente, por infração, 
podendo a Prefeitura, se for o caso, adjudicar o objeto da concorrência ao licitante 
imediatamente colocado na ordem de classificação, aplicando-se ao faltoso as 
demais sanções legais. 
 
23.11 - O valor de qualquer multa poderá ser descontado de eventuais pagamentos a 
serem feitos à contratada, ou da garantia prestada, aplicando-se, se for a caso, o 
disposto nos parágrafos 2° e 3° do artigo 66, o § 1° do artigo 87 da Lei 8.666/93*. 
Caso não se possa descontar o valor da multa dos pagamentos, a contratada terá o 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ata de recebimento da notificação para 
recolhe aos cofres municipais. 
 
24- DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 
- As informações técnicas que constam deste Edital, das normas da Concorrência e 
dos Anexos ao Edital, são as seguintes: 
 
24.1 DA FROTA 
 
- A frota proposta deverá, no mínimo, atender as exigências constantes para ônibus 
tipo I, obedecida a Resolução n° 1 do Conselho Nacional de Metrologia, 
normatização e qualidade industrial CONMETRO, de 26 de janeiro de 1993. 
 
24.1.1 - Os ônibus que comporão a frota, apresentarão ainda, as características 
descritas no Anexo I que integra o presente Edital. 
 
24.1.2 - Quanto a idade da frota, deverão ser obedecidas as seguintes disposições: 
 
24.1.3 - Idade máxima 
 
A Idade máxima permitida para cada coletivo será de 15 (quinze) anos, 
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24.1.4 - idade média da frota: 
 
A idade média da frota deverá ser de no máximo 12 (doze) anos, tomando-se como 
base de cálculo a quantidade estabelecida no item 25.2.9, e utilizando a seguinte 
fórmula: 
 
Idade média = é a soma das idades individuais (sem casa decimal) de cada veículo ( 
ano corrente - ano de fabricação), dividindo-se o resultado pelo número total de 
veículos ofertados. 
 
Não será permitida a utilização de veículos reencarroçados, ou seja, a diferença 
entre o ano de fabricação do chassi e da carroceria não poderá ser superior a 01 
(um) ano. 
 
IM = soma das idades individuais de cada veículo: n° total de veículos. 
 
24.1.5 - As idades, máxima e media como acima descrito, deverão ser mantidas 
durante toda a vigência da CONCESSÃO, bem como no caso de eventual 
prorrogação do Contrato. 
 
24.1.6 - Comprovação de disponibilidade da frota 
 
- A comprovação devera ser efetuada mediante a apresentação do certificado de 
propriedade do veiculo, em nome do licitante, contrato de locação ou arrendamento, 
ou na forma de cessão ou empréstimo, estes registrados em cartório de títulos e 
documentos, acompanhado de autorização do proprietário com essa disponibilidade, 
pelo prazo residual até a idade máxima permitida pelo Edital (12 anos), garantida sua 
renovação dentro dos parâmetros estabelecidos nos itens 25.2.3 e 25.2.4, para cada 
veiculo do total proposto no item 10.1.2. 
 
24.1.7 - As comprovações de que trata o item 25.1.6 deverão estar acompanhadas 
do quadro de características de cada veiculo (C V), conforme modelo contido no 
Anexo I. 
 
24.1.8 - A substituição de veiculo da frota será feita, sempre que necessário em 
razão de sua idade, mau desempenho ou por outro motivo, mediante comunicação 
previa ao Poder Outorgante, contendo  as seguintes informações sobre o veículo 
substituído e o substituto:. 
 
a) marca, modelo, ano do chassi, 
b) marca, modelo, ano da carroceria 
c) placas de identificação; 
d) cópia autenticada dos certificados de propriedade; 
e) características do veículo: 
- numero de assentos; 
- tipo de estrutura da carroceria; 
- tipo de piso; 
- posição do motor, 
- quantidade e largura das portas. 
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24.1.9 – Quantidade de veículos. 
 
- Será aquela proposta pelo licitante de acordo com a oferta apresentada no item 
25.5.1.1 incluindo a reserva técnica, não podendo ser reduzida sem a prévia 
anuência do poder concedente. 
 
24.3 – DA TARIFA 
 
24.3.1 - A tarifa será a da Proposta da Licitante vencedora, limitada ao valor 
estipulado no critério de aceitabilidade para as rotas e horário  definidas no 
DECRETOS MUNICIPAIS n. 04/2006, 06/2006 e 214/2022;   
 
24.3.2 - O valor da tarifa quando reajustado para fazer face a atualização dos 
encargos da Concessionária, obedecendo  a periodicidade e procedimentos de 
norma legal aplicável ou definida pela autoridade  competente, sempre observara o 
respectivo equilíbrio econômico financeiro do Contrato em conformidade com a Lei 
8.666/93* e Lei 8.987/95 
 
24.3.3 - Na fixação do novo valor da tarifa serão utilizadas planilhas que comprovem 
a necessidade do aumento, também. 
 
24.3.4 - Será de competência exclusiva da Prefeitura a fixação da tarifa, que poderá 
ser revista mediante previa justificativa embasada em documentos reconhecidamente 
autênticos ou passíveis de perícia. 
 
24.3.5 - A alteração do valor da tarifa durante o prazo dos trabalhos da Concorrência 
não alterarão as normas e condições da CONCESSÃO. 
 
 
25 – DOS RECURSOS 
 
25.1 - Caberão os recursos especificados no artigo 109 da Lei 8.666/93* e naquela 
forma de procedimento. Durante os prazos de recursos e em qualquer fase da 
licitação, o Processo de Concorrência estará com vista franqueadas aos interessados 
no local, endereço e horários previstos no Edital. 
 
 
26-DO PAGAMENTO PELA OUTORGA 
 
26.1 - A OUTORGADA pagará ao PODER CONCEDENTE a importância de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que deverá ser recolhida aos cofres municipais 
antes da assinatura do contrato. 
 
 
27 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
27.1 - O Contrato também poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei 
8.666/93*, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da mesma Lei e nos termos 
deste Edital. 
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27.2 - A Prefeitura se reserva o direito de, a qualquer tempo, e a seu exclusivo 
critério, por despacho motivado, adiar ou revogar a presente licitação, sem que isso 
represente motivo para que as empresas participantes solicitem qualquer tipo de 
indenização. 
 
27.3 - À Prefeitura, desde logo fica reservado, o direito de propor alternativas 
operacionais, a qualquer tempo, de forma a assegurar melhoria da qualidade dos 
serviços e/ou redução dos respectivos custos na forma da Lei e conforme previsto no 
item 22.5 deste Edital. 
 
27.4 - Qualquer esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 
presente Edital será feito pessoalmente pela Comissão da Licitação, no mesmo 
endereço e horários estabelecidos no item 1.1. deste Edital. 
 
27.5 - Ao retirarem cópias deste Edital, as interessadas deverão deixar registrado no 
Departamento de Administração o endereço para qualquer correspondência e n° do 
telefone e fax, para comunicação. 
 
27.6 - A Contratada fica obrigada a aceitar, a critério exclusivo da Administração, e 
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões nos serviços 
contratados, na forma e nos limites do § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93*. 
 
27.7 – O I.S.S.  decorrente dos serviços objeto da licitação e contratação, deverão 
ser recolhidos aos cofres da Municipalidade. 
 
27.8 - As especificações, observações e demais dados constantes dos Anexos, 
integram e fazem parte do presente Edital. 
 
27.9 – Compõe o presente EDITAL, a integra da LEI MUNICIPAL N. 1.414/05 e dos  
DECRETOS MUNICIPAIS  n. 04/2006, 06/2006 e 214/2022 – os quais 
fundamentaram seu lançamento  
 
 
ANEXO I  MODELOS DE DECLARAÇÕES 
ANEXO I.a  DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL 
ANEXO I.b  DECLARAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 
ANEXO I.c  DECLARAÇÃO DE VISTORIA AO SISTEMA VIÁRIO 
ANEXO I.d DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR IMPEDIMENTO PARA 

CONTRATAÇÃO 
ANEXO I.e  DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ÁREA 

DESTINADA À GARAGEM 
ANEXO I.f  DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DA FROTA 
ANEXO I.g  DECLARAÇÃO DO PRAZO PARA CONSTRUÇÃO DA 

GARAGEM, INÍCIO DE OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS 
ANEXO I.h  DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 

OPERAÇÃO, OBJETO DESTA LICITAÇÃO 
ANEXO II  COMPOSIÇÃO DA FROTA 
ANEXO III  CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA FROTA 
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ANEXO IV  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE  
ANEXO V  MINUTA DO CONTRATO 
LEI MUNICIPAL n. 1.414, de 08 de Abril de 2.005  
LEI MUNICIPAL n. 1.451, de 17 de Janeiro de 2.006 
LEI MUNICIPAL n. 1.226, de 05 de maio de 2.000  
DECRETO MUNICIPAL n. 04 de 19 de Janeiro de 2.006.  
DECRETO MUNICIPAL n. 06 de 27 de Janeiro de 2.006 
                                                        
 
 

Guapiara, 28 de Outubro de 2022.  
                     
 
 
 
                                                
 

JOSE MATHEUS RODOLFO FREITAS 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAPIARA – SP. 
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Anexo I.a 

 
Declaração de conhecimento do Edital 

 
 
 
 
 
A (nome da empresa licitante...............), com sede nesta (,,,,,) Estado de (,,,,,,) à Rua 
(,,,,,),n° (,,,) ,Bairro (,,,,), inscrita no CNPJ/MF sob o n°. (,,,,), neste ato representada 
por seu (cargo do representante....) (nome do representante ), portador da Cédula de 
Identidade R.G. nº (,,,,,) - (órgão exp. ), que subscreve a presente, declara, por este e 
na melhor forma de direito, que conhece e concorda com os termos do Edital da 
Concorrência Pública n° 004/2022 - Processo nº 1821/2022 do Município de 
Guapiara/SP, e dos respectivos documentos e Anexos da licitação. Declara ainda, 
que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pela 
Comissão Permanente de Licitação - CPL,- ou pela Prefeitura Municipal de 
Guapiara/SP, quanto a habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os 
direitos legais de recursos permitidos à licitante,  
Declaramos, finalmente concordar com os expressos termos do Edital e as 
exigências nele contidas. 
 
 

(localidade), (dia) de (mês.,) de 2022. 
 
 
 

Assinatura e carimbo 
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Anexo I.b 
 
 
 

Termo de Compromisso 
 

 
A (nome da empresa licitante) com sede nesta ( ) Estado de (....) , à Rua ( ,),n° (..) 
,Bairro (,,,), inscrita no CNPJ/MF sob o n°. (,,,,), neste ato representada por seu 
(cargo do representante) (nome do representante ), portador da Cédula de Identidade 
R.G. no. (,,,,) - (órgão exp.), que subscreve a presente, declara, por este e na melhor 
forma de direito, que assume o COMPROMISSO de executar as obras e serviços 
objeto do Edital da Concorrência Pública n°004/2022 - Processo nº 1821/2022 do 
Município de Guapiara/SP de acordo com os projetos, memoriais, planilhas e demais 
especificações propostas no referido Edital, assim como atendendo as Normas 
Técnicas e Legislações vigentes cabíveis. 
 
 
 

(localidade,,,..), (dia...) de (mês...) de 2022. 
 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo 



 
 
 
 
 

e-mail – compras@guapiara.sp.gov.br 23

 
Anexo I.c 

 
 

VISTORIA AO SISTEMA VIÁRIO 
 
 
A (nome da empresa licitante), com sede nesta (,,,,,,) Estado de (,,,,) à Rua (,,,,), nº 
(...), Bairro ( ...)  Inscrita no CNPJ/MF sob o nº(,,,,,) neste ato representada por seu 
(cargo do representante ....), (nome do representante ), portador da Cédula de 
identidade R.G. nº (,,,,) - (orgão exp.), que subscreve a presente, declara que 
vistoriou o sistema viário do Município de Guapiara/SP, acompanhado de técnico da 
Prefeitura e representa desta empresa, onde nos foram prestadas todas as 
informações solicitadas e que, por isso, tem pleno conhecimento das linhas, 
itinerários e todas as demais condições gerais relativas a execução dos serviços 
objeto do Edital da Concorrência Pública nº 004/2022 - Processo nº 1821/2022 
 
Declaramos, finalmente, concordar com os expressos termos do Edital e as 
exigências nele contidas. 
 

(localidade,,,..), (dia...) de (mês...) de 2022. 
 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo 
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Anexo I.d 

 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR IMPEDIMENTO PARA 
CONTRATAÇÃO 

 
 

A empresa (nome da empresa licitante), com sede nesta (,,,, ) Estado de (,,) , à Rua 
(,,,,,, ), n° (,,,) - Bairro (,,,,,,), inscrita no CNPJ/MF sob n°, (,,,,,,), neste ato 
representada por seu (cargo do representante) (nome do representante ,,,,,), portador 
da Cédula de Identidade R.G. n° (,,,,,) - (órgão exp.), que subscreve a presente, 
declara, por este e na melhor forma de direito, que não possui nenhum de 
impedimento para celebrar contratos com a Administração Pública de Guapiara/SP, e 
que nunca foi apenada com DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE por qualquer 
entidade da administração publica, ficando em caso positivo, ressalvado a Comissão 
Permanente de Licitação - CPL - o direito de analisar o fato para eventual 
desclassificação, observados os termos do Edital da Concorrência Publica n° 
01/2.006, e dos respectivos documentos e Anexos da licitação. Declaramos mais, 
que não existe, no presente momento, pedido de falência ou concordata em nome da 
(empresa licitante,,,,), nem outro impedimento superveniente que possa comprometer 
nossa capacidade técnica e/ou operativa. Caso tais Condições venham a ocorrer, no 
decorrer do certame submetemos à desclassificação automática. 
Declara ainda que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser 
tomadas pela Comissão Permanente de Licitação - CPL - ou pela Prefeitura 
Municipal de Guapiara/SP, quanto a habilitação, classificação e adjudicação, 
ressalvados os direitos legais de recursos Permitidos às licitantes. 

(localidade,,,..), (dia...) de (mês...) de 2022. 
 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo 
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Anexo I.e 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ÁREA 
DESTINADA À GARAGEM 

 
 
 
A empresa (nome da empresa licitante), com sede nesta (,,,,,,) : Estado de (,,,,,), à 
Rua (,,,,), n°. (...) - Bairro (,,,,,), inscrita no CNPJ/MF sob o n°, (,,,,,), neste ato 
representada por seu (cargo do representante), (nome do representante ,,,,,), 
portador da Cédula de Identidade R.G. nº (,,,,) - (órgão exp.) que subscreve a 
presente, declara, que tem a sua disposição área num total de (,,,,,,,)m2, localizada à 
(,,,,,,,,,,,no município de,,,,,,,,,,,,,), destinada à implantação da garagem em perfeito 
atendimento às exigências do Edital da Concorrência Pública no 004/2022 - 
Processo nº 1821/2022. 
Declara ainda que vencido o prazo para instalação da garagem (no máximo até a 
entrada em operação do sistema) a mesma irá dispor de no mínimo as exigências 
estruturais dispostas no item 25.1 e seus subitens 
 

(localidade,,,..), (dia...) de (mês...) de 2022. 
 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo 
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Anexo I.f 

 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DA FROTA 
 
 
 
A empresa (nome da empresa licitante), com sede nesta (,,,, ) Estado de (,,) , à Rua 
(,,,,,, ), n° (,,,) - Bairro (,,,,,,), inscrita no CNPJ/MF sob n°, (,,,,,,), neste ato 
representada por seu (cargo do representante) (nome do representante ,,,,,), portador 
da Cédula de Identidade R.G. n° (,,,,,) - (órgão exp.), que subscreve a presente, 
declara, sob as penas da Lei que tem disponível os veículos necessários ao 
cumprimento ao Edital da Concorrência Pública n° 004/2022 - Processo nº 
1821/2022, conforme proposto no item 25.2. 
 
 
 

(Localidade), (dia ) de (mês) de 2022 
 
 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo 
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Anexo I.g 

 
 

DECLARAÇÃO DO PRAZO PARA CONSTRUÇÃO DA 
GARAGEM, INÍCIO DE OPERAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
 
 
 
A empresa (nome da empresa licitante), com sede nesta (,,,, ) Estado de (,,) , à Rua 
(,,,,,, ), n° (,,,) - Bairro (,,,,,,), inscrita no CNPJ/MF sob n°, (,,,,,,), neste ato 
representada por seu (cargo do representante) (nome do representante ,,,,,), portador 
da Cédula de Identidade R.G. n° (,,,,,) - (órgão exp.), que subscreve a presente,  
declara, sob as penas da Lei e em atendimento aos dispositivos do Edital da 
Concorrência Pública n°004/2022 - Processo nº 1821/2022, que assume o 
compromisso de: 
A) disponibilizar em perfeitas condições de operação, uma garagem completa, 
conforme exigências do item de n° 25.1 e seus subitens, no prazo máximo de (........) 
dias. 
B)Iniciar o serviço, objeto desta concorrência conforme determinado no item n° 
19.1.g, deste Edital. 
 
(localidade ), (dia...) de (mês)... de 2022. 
Assinatura e carimbo 
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 Anexo I.h 

 
 

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 
OPERAÇÃO, OBJETO DESTA LICITAÇÃO 

 
 
 

A empresa (nome da empresa licitante), com sede nesta (,,,, ) Estado de (,,) , à Rua 
(,,,,,, ), n° (,,,) - Bairro (,,,,,,), inscrita no CNPJ/MF sob n°, (,,,,,,), neste ato 
representada por seu (cargo do representante) (nome do representante ,,,,,), portador 
da Cédula de Identidade R.G. n° (,,,,,) - (órgão exp.), que subscreve a presente, sob 
as penas da Lei e em atendimento aos dispositivos do Edital da Concorrência Pública 
nº 004/2022 - Processo nº 1821/2022, que seu representante responsável pela 
operação objeto desta licitação será: 
- nome (nome completo); 
- R.G. n°; 
- CPF Nº; 
- Endereço; 
- Qualificação profissional; 
- vinculo empregatício. 
 
(localidade ), (dia...) de (mês)... de 2022. 
Assinatura e carimbo 
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Anexo II 

 
 

COMPOSIÇÃO DA FROTA 
 
 

Conforme indicado no item 25.2. e no Anexo III, Condições Específicas, a frota 
oferecida para a execução dos serviços objeto da Concorrência Pública n° 004/2022 
- Processo nº 1821/2022, as licitantes deverão informar em papel timbrado da própria 
empresa, as seguintes características individuais dos veículos propostos: 
 
a) Frota composta de (quant...)... (por extenso) ônibus; 
 
b) Frota operante composta de (quant...)... (por extenso) ônibus; 
 
c) Frota reserva composta de (quant...)... (por extenso) ônibus; 
 
d) A idade da frota inicial será de: 
 
d.1) Idade individual máxima de (n° .......) anos; 
 
d.2) Idade individual mínima de (n° .......) anos; 
 
d.3) Idade média da frota será de (nº.....) anos; 
 
(localidade ), (dia...) de (mês)... de 2022. 
Assinatura e carimbo 
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Anexo III 

 
CONDIÇÕES ESPECIFICAS DA FROTA 

 
DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS - Frota  
 
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO - C.V. 
 
1. Empresa 
2. Veículo 
 2.1 Placas (quando houver) 

2.2 Prefixos (quando houver) 
3. Chassi 
 3.1 Marca 

3.2 Modelo 
3.3 Ano de Fabricação 
3.4 Número 
3.5 Tipo e Medida de Pneumático 
3.6 Posição do motor (dianteiro. traseiro ou no meio) 

4. Motor 
4.1 Marca 
4.2 Modelo 
4.3 Ano de Fabricação 
4.4 Número (quando houver) 
4.5 Combustível 
4.6 Potência (C.V.-NBR) 

5. Carroceria  
5.1 Marca 
5.2 Modelo 
5.3 Ano de Fabricação 
5.4 Lotação sentada 
5.5 Lotação em pé 
5.6 Lotação total 
5.7 Estrutura da carroceria 
5.8 Tipo de piso 
5.9 Quantidade e largura das 

6. Situação do Veículo 
6.1 Disponível para a licitante e quitado (  ) 
6.2 Disponível para a licitante e alienado   (  ) 
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Anexo   IV 

 
 
CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DAS TARIFAS PARA OS ITINERÁRIOS  
E HORÁRIOS FIXADOS NOS DECRETOS MUNICIPAIS N. 04/2006, 06/2006 e 
214/2022. 
 
 
Linha 01 – Bairro Pinheiros do Amaral – R$ 5,00.   
 
Linha 02 – Bairro dos Paes – R$ 6,00.   
 
Linha 03 – Bairro dos Claudinos – R$ 7,00.   
 
Linha 04 – Bairro Capela do Alto – R$ 7,00.   
 
Linha 05 – Bairro Minercal – R$ 7,00.   
 
Linha 06 – Bairro Santana – R$ 8,00.   
 
Linha 07 – Bairro Fazendinha – R$ 7,00.   
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ANEXO V 
 
 

MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO 

  

  

CONTRATO DE CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DAS LINHAS REGULARES 
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL DE 
PASSAGEIROS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS), MÃO DE 
OBRA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO 
DAS MESMAS, NO MUNICÍPIO DE _________, ESTADO DE SÃO PAULO, 
CONFORME CONCORRÊNCIA N.º 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º1821/2022.  

  

A Prefeitura Municipal de Guapiara Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.634.275/0001-88, com sede nesta 
cidade à Rua Egidio Seabra do Amaral n.º 260, neste ato representada pelo Exmo. 
Sr. Prefeito Municipal, José Matheus Rodolfo Freitas, brasileiro, portador do RG n.º 
..................... e inscrito no CPF sob o n.º ..................., residente e domiciliado à Rua 
.............................., nesta cidade e Estado, adiante denominado CONCEDENTE, 
pelo presente e nos melhores termos de direito outorga à .......................pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CGC/MF sob o n.º ......................, com sede na 
cidade de ................... à ......................... n.º .......... Estado de ................., neste ato 
representada por ........................., adiante denominado simplesmente de 
CONCESSIONÁRIA, os serviços de transporte coletivo urbano e rural, no Município 
de _________ mediante às cláusulas e condições seguintes: 

1 - OBJETO  

1.1 - Concessão para exploração de  linhas urbanas e rurais do serviço de transporte 
coletivo de passageiros, com fornecimento de veículos (ônibus), mão de obra e 
equipamentos necessários ao seu funcionamento, mediante cobrança de tarifa 
diretamente dos usuários, sendo fixado os valores das tarifas a serem praticadas 
pela empresa concessionária para os respectivos itinerários nos seguintes 
montantes:  

(DESCRIÇÃO SEGUNDO OS TERMOS DO DECRETOS  MUNICIPAIS  N. 
04/2006, 06/2006 e 214/2022)  

Conforme os valores fixados pela Concedente na CONCORRÊNCIA n.º 04/2022, 
obedecendo as especificações, constantes no Edital e seus anexos, todos acostados 
ao Processo Administrativo n.º 1821/2022, os quais ficam fazendo parte integrante 
deste contrato, como se nele estivesse transcrito. 
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2 - DIPLOMA LEGAL 

 2.1 - A presente concessão será regulada no que couber, pelos seguintes 
dispositivos e legislação vigente: 

2.1.1 - Constituição da República Federativa do Brasil; 
2.1.2 - Lei Orgânica do Município de 05/04/1990; 
2.1.3 - Lei Municipal n.º 1.414/05 08/04/2005; 
2.1.4 - Lei Federal n.º 8.987 de 13/02/1995; 
2.1.5 - Lei Federal n.º 9.074 de 07/07/1995;  
2.1.6 - Lei Federal n.º 8666, de 21/06/1993 e suas alterações; 
Decretos Municipais n. 04/2006, 06/2006 e 214/2022 

2.2 - Demais disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os princípios 
gerais de Direito. 

3 - PRAZO DE EXPLORAÇÃO 

 3.1 - A exploração das atuais linhas urbanas de transporte coletivo de passageiros, 
será de 05 (cinco) anos, contados da data de emissão da autorização para início dos 
serviços, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, caso a 
Concessionária obtenha parecer favorável a dita prorrogação, do Departamento 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos  que procederá a devida Avaliação Técnica 
da Empresa,  06 (seis) meses antes do término deste contrato, nos termos do Artigo 
57, Inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações, observando os valores constantes no 
item 2.6, sub-item 2.6.1, corrigidos nos termos do sub-item 2.6.2 da 
CONCORRÊNCIA n.º 04/2022.  

4 – QUALIDADE DO SERVIÇO 

4.1 - A qualidade do serviço prestado pela Concessionária, deverá ser avaliada pela 
Concedente, através de Normas de Avaliação Técnica, a ser disciplinada por  atos 
administrativos expedidos pelo Prefeito Municipal.  

5 - FISCALIZAÇÃO 

5.1 - A CONCEDENTE poderá em qualquer ocasião exercer a mais ampla 
fiscalização dos serviços, reservando-se ao direito de rejeitá-los a seu critério, 
quando não forem considerados satisfatórios, competindo-lhe ainda: 

a) determinar e aprovar o número mínimo de ônibus a ser empregado,  
sua  capacidade  de  lotação,  tipo  e qualidade mais conveniente ao 
serviço, distribuindo-os ainda pelos diversos bairros da cidade de 
forma a melhor servir a população; 

b) Determinar, sempre que julgar conveniente, o aumento de número de 
linhas, assim como os itinerários, podendo suprimir as que se tornarem, 
à juízo da Prefeitura, desnecessárias ao Serviço de Transporte Coletivo. 

 5.2 - A fiscalização por parte da CONCEDENTE, não eximirá a CONCESSIONÁRIA 
das responsabilidades previstas no Código Civil, a danos que vier a causar à 
Administração Pública ou a terceiros, seja por atos seus, de seus empregados ou 
prepostos, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato. 
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6 - ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA 

 6.1 - Caberá a CONCESSIONÁRIA: 

a) manter além dos ônibus necessários às linhas, ônibus reservas, para 
atender as eventuais paralisações para reparos mecânicos  

b) providenciar e selecionar a seu exclusivo critério, e contratar em seu 
nome, a mão de obra necessária a execução dos serviços, seja ela 
especializada ou não, técnica ou administrativamente, respondendo por 
todos os encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, não se 
estabelecendo qualquer relação com o poder CONCEDENTE. 

d) arcar com todas as despesas referentes a manutenção, transporte de 
pessoal, bem como todas aquelas de escritório. 

e) manter em serviço somente trabalhadores com situação profissional 
regular e diretamente vinculados aos serviços em questão. 

f) cumprir rigorosamente todas as disposições legais referentes à 
segurança, higiene e medicina do trabalho, fornecendo por sua conta, 
todos os materiais necessários à segurança do pessoal que trabalhar 
nos serviços. 

g) responder pela operação, manutenção e reparos dos veículos e 
equipamentos utilizados na execução dos serviços. 

h) permitir à CONCEDENTE a verificação dos veículos empregados, 
equipamentos e serviços em execução. 

i) assumir integral responsabilidade pelos serviços, inclusive 
responsabilidade civil pela execução dos mesmos, dotando-os de 
orientação técnica e arcando com todas as despesas de equipe 
administrativa locada direta ou indiretamente. 

j) regularizar toda e qualquer falha na execução, em que os serviços 
estejam em desacordo com as normas e especificações técnicas, sob 
pena de rescisão da concessão, sem prejuízo de outras penalidades. 

k) recolher pontualmente os impostos e taxas, federais, estaduais e 
municipais, a que der causa com a exploração dos serviços. 

l) permitir aos encarregados da fiscalização municipal, livre acesso, em 
qualquer época, aos equipamentos e instalações integrantes do serviço. 

m) apresentar mensalmente ao poder CONCEDENTE prova de 
recolhimento das contribuições ao INSS e FGTS, sob pena de rescisão 
da concessão. 

n) conceder isenção tarifária, de acordo com a legislação vigente no 
país; 
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p) - Priorizar, na contratação de mão-de-obra, Munícipes de Guapiara 
SP. 

7 - DOS DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA 

 7.1 - São direitos da CONCESSIONÁRIA: 

a) explorar o serviço de transporte coletivo urbano e rural de 
passageiros no Município, de conformidade com a Lei Orgânica do 
Município. 

b) captar, aplicar e gerir recursos financeiros necessários à prestação 
dos serviços. 

c) a garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, bem 
como o não cumprimento de desempenho de atividade estranha ao 
objeto da concessão. 

d) formalizar pedidos de revisão de tarifa cobrada dos usuários, 
devidamente fundamentados, mediante solicitação à CONCEDENTE, 
demonstrados em planilha de custos, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, os quais serão analisados e encaminhado ao Sr. Prefeito 
para homologação ou não do acréscimo solicitado pela 
CONCESSIONÁRIA. 

8 - DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE 

 8.1 - Incumbe ao poder CONCEDENTE: 

a) regulamentar o serviço permitido e fiscalizar permanentemente a sua 
prestação; 

b) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

c) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos; 

d) extinguir a concessão, nos casos previstos em lei e na forma prevista 
no Edital e seus Anexos; 

e) homologar reajustes e proceder revisão das tarifas na forma da Lei, 
nas normas pertinentes e do 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; 

h) estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação e 
conservação do meio ambiente; 

i) instituir e estabelecer as normas de funcionamento do sistema de 
comunicação com o usuário e de utilização publicitária. 
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9 - RESPONSABILIDADE DA CONCEDENTE PELOS ATOS DA 
CONCESSIONÁRIA 

9.1 - Incumbe à CONCESSIONÁRIA a execução do serviço concedido, por sua conta 
e risco, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder 
CONCEDENTE, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo 
órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 

9.1.1 - Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere esta cláusula, a 
CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de 
atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço permitido. 

9.1.2 - Os contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e os terceiros a que 
se refere o sub item anterior reger-se-ão pelo direito privado, não se 
estabelecendo qualquer relação jurídica entre terceiros e o poder CONCEDENTE. 

9.1.3 - A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o 
cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço permitido. 

9.2 - Não ocorrerá a responsabilidade subsidiária da CONCEDENTE, quando a 
CONCESSIONÁRIA encontrar-se em situação de insolvência e lesar terceiros por 
força do próprio exercício da atividade. 

9.3 - Ainda que a CONCESSIONÁRIA esteja insolvente, os prejuízos oriundos de 
comportamento alheio a prestação do serviço, não serão suportáveis pelo poder 
CONCEDENTE. 

10 - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 

10.1 - Sem prejuízo do disposto na Lei Federal 8.078/90 – Código de Defesa do 
Consumidor, são direitos e obrigações dos usuários: 

a) Receber serviço adequado; 

b) Receber do poder CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA 
informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos; 

c) Levar ao conhecimento do poder público e da CONCESSIONÁRIA as 
irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço 
prestado; 

d) Comunicar as autoridades competentes os atos ilícitos praticados 
pela CONCESSIONÁRIA na prestação do serviço; 

e) Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos 
através dos quais lhes serão prestados os serviços. 

11 - PENALIDADES 

 A fiscalização e avaliação da operação se baseará nos itens dispostos no Edital e 
neste Contrato. 
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11.1 - As infrações às cláusulas e condições deste contrato, bem como do Edital (e 
seus anexos) que lhe deu origem, sujeitarão o infrator, conforme a natureza da falta 
às seguintes penalidades: 

a) - Advertência por escrito; 

b) - Multa no valor de 1% (um por cento) do valor do contrato, 
atualizado à época da infração; 

b.1) - No caso de reincidência, o valor da multa será multiplicado, 
a cada vez, pelo número de reincidências; 

c) - Impedimento de circulação do veículo; 

d) - Declaração de caducidade da concessão. 

e) - Demais penalidades previstas nas leis 8666/93 e suas alterações. 

11.2 - Em caso de declaração de caducidade por inadimplência da Concessionária, 
será cobrada multa correspondente a 1% (um por cento) do valor total estimado do 
contrato de concessão; 

11.3 - Cometidas duas ou mais infrações, independentemente de sua natureza, 
aplicar-se-ão concomitantemente as penalidades correspondentes a cada uma delas; 

11.4 - A autuação não desobriga o infrator de corrigir a falta que lhe deu origem; 

11.5 - A penalidade de impedimento de circulação do veículo, será aplicada sem 
prejuízo da multa cabível quando: 

a) - O veículo não oferecer condições de segurança exigida pela 
Prefeitura; 

b) - Estiver o motorista, dirigindo alcoolizado ou sob efeito de 
substâncias tóxicas; 

c) - O veículo estiver operando sem a devida licença da Prefeitura; 

d) - Direção perigosa; 

e) - Parar inadequadamente, (ex: fila dupla),  nos pontos estabelecidos 
pelo Poder Concedente; 

f) - Parar para embarque e desembarque fora do ponto, estabelecido 
pelo Poder Concedente.  

11.6 - Nos casos citados nos itens "10.5 a" e "10.5 b", o impedimento de circulação 
do veículo far-se-á em qualquer parte do percurso, enquanto que, no caso do item 
"10.5 c", o impedimento será efetivado nos pontos finais dos itinerários, até que seja 
corrigida a irregularidade.  

11.7 - A penalidade de advertência conterá determinações das providências 
necessárias para o saneamento da irregularidade que lhe deu origem. 
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11.8 - Não sendo atendidas as providências no prazo estabelecido, a pena de 
advertência será convertida em multa diária. 

11.9 - Independente e até cumulativamente com a aplicação das demais penalidades 
previstas neste instrumento, a caducidade poderá ser declarada pelo poder 
CONCEDENTE quando: 

a) - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, 
tendo por base as normas, critérios indicadores e parâmetros 
definidores da qualidade do serviço; 

b) - a Concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições 
legais ou regulamentares concernentes à concessão; 

c) - a Concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, 
ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior; 

d) - a Concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou 
operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido; 

e) - a Concessionária não atender a intimação do Poder Concedente no 
sentido de regularizar a prestação do serviço; 

f) - a Concessionária for condenada em sentença transitada e julgada 
por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais. 

g) - a Concessionária reduzir a frota do mínimo exigido, salvo por 
motivo de força maior e com anuência do Poder Concedente; 

h) - a Concessionária transferir a exploração do serviço, sem prévio e 
expresso consentimento da Prefeitura; 

i) - a Concessionária apresentar elevado índice de acidentes por 
ineficiência da manutenção. 

 11.10 - A aplicação de penalidades previstas, dar-se-á sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal existente. 

 11.11 - A imposição de multas e de penalidades, é competência dos agentes fiscais. 

 11.12 - A declaração de caducidade da concessão, é de competência do Prefeito 
Municipal. 

 11.13 - Além das penalidades descritas no item 10.1 à 10.9, a Administração poderá 
ainda aplicar o que dispõe o artigo 87 da Lei n.º 8.666/93, ficando sempre 
assegurado à CONCESSIONÁRIA o direito a ampla defesa. 

12 - DA INTERVENÇÃO 

 12.1 - O poder CONCEDENTE poderá intervir na concessão, com o fim de 
assegurar adequação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas 
contratuais, regulamentares e legais pertinentes. A intervenção far-se-á por decreto 
do poder CONCEDENTE, que conterá a designação do interventor, o prazo da 
intervenção e os objetos e limites da medida. 
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12.2 - Declarada a intervenção, o poder CONCEDENTE deverá, no prazo de 30 
(trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas 
determinantes da medida e apurar responsabilidade, assegurando o direito de ampla 
defesa. 

I - Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos 
legais e regulamentares será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser 
imediatamente devolvido à CONCESSIONÁRIA sem prejuízo de seu direito à 
indenização. 

II - O procedimento administrativo a que se refere o caput desta cláusula 
deverá ser concluído no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de 
considerar-se inválida a intervenção. 

12.3 - Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do 
serviço será devolvida à CONCESSIONÁRIA, procedida a prestação de contas pelo 
interventor, que responderá pelos atos praticados durante sua gestão. 

13 - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

13.1 - A concessão poderá ser extinta pelos seguintes motivos: 

a) Advento do termo contratual; 

b) Encampação pela CONCEDENTE; 

c) Rescisão judicial; 

d) Rescisão consensual; 

e) Falência da CONCESSIONÁRIA que acarretará automaticamente na 
extinção da concessão; 

f) Caducidade; 

g) Anulação; 

h) Não cumprimento do prazo para início de operação. 

13.2 - Extinta a concessão, retornam ao poder CONCEDENTE todos os bens 
reversíveis, direitos e privilégios transferidos à CONCESSIONÁRIA conforme 
previsto no Edital e estabelecido no contrato.  

13.3 - Extinta a concessão haverá imediatamente assunção do serviço pelo poder 
CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações 
necessárias. 

13.4 - Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder CONCEDENTE 
durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público. 

13.5 - A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder 
CONCEDENTE, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das 
sanções contratuais. 
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13.6 - O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da 
CONCESSIONÁRIA, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder 
CONCEDENTE, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim. 

13.6.1 - Na hipótese prevista no item 12.6, os serviços prestados pela 
CONCESSIONÁRIA não poderão ser interrompidos ou paralisados, até decisão 
judicial transitada em julgado. 

14 – REMUNERAÇÃO E REAJUSTES 

14.1 - Os serviços prestados pela Concessionária serão remunerados pelos usuários, 
através da cobrança da tarifa de utilização. 

14.1.1 - O valor da tarifa será determinado através de Decreto expedido pelo 
Prefeito Municipal, que levará em consideração para sua fixação o valor 
estabelecido nas planilhas de cálculos tarifários. 

14.2 - A Concessionária poderá solicitar revisão da tarifa, anualmente, tendo como 
data-base o mês de fevereiro, mediante requerimento específico fundamentado em 
planilha de custos que comprove a real necessidade do pedido. 

14.2.1 - O pedido de revisão tarifaria, além da planilha de custos, deverá ser 
acompanhado de todas as informações e dados relativos à variação dos preços 
dos insumos e parâmetros de composição de seus custos para prestação dos 
serviços, que comprovem a ocorrência da mesma. 

14.3 - Compete ao Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos , a análise 
da solicitação da concessionária, podendo, através de decisão fundamentada, 
recomendar ao Senhor Prefeito Municipal a sua aplicação. 

15 - VINCULAÇÃO 

15.1 - Este contrato está vinculado a todas as cláusulas e termos do Edital da 
CONCORRÊNCIA n.º 04/2022, à proposta do licitante vencedor, bem como à demais 
atos administrativos, pertinentes a este tipo de serviço. 

17 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 - A transferência da concessão ou controle societário da CONCESSIONÁRIA, 
sem prévia anuência da CONCEDENTE, implicará na caducidade de todos os 
direitos concedidos ora pactuados. 

17.2 - Para fins de obtenção da anuência mencionada no item 17.1 a Concessionária 
deverá provar que a empresa interessada na concessão ou controle societária: 

a) atende as exigências da capacidade técnica, idoneidade financeira, regularidade 
jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço. 

b) compromete-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. 
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18 - DO FORO 

18.1 - Fica eleito o foro de Capão Bonito, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato, com desistência expressa de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

 Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que produza os 
seus devidos e legais efeitos. 

 

Guapiara, ........ de ............................... de 2022. 

 

CONCEDENTE 

 

CONCESSIONÁRIA 

 

TESTEMUNHAS:  

  

1)................................................ 

 
 
2) ............................................... 
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                Decreto nº 04, de 19 de Janeiro de 2.006. 
 
(Regulamenta a Lei nº 1.414, de 08 de abril de 2.005 e suas 

alterações e dá providências correlatas). 
 
 
FLÁVIO DE LIMA, Prefeito Municipal de Guapiara, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando a necessidade em regulamentar o serviço de transporte 

coletivo urbano e rural do Município; 
 
Considerando que compete a Administração Municipal organizar e 

prestar serviços públicos aos munícipes; 
 
Considerando, ainda, que a legislação vigente autoriza a concessão 

ou a permissão dos serviços públicos, mediante concorrência pública; 
 
Considerando, também, que a Lei Municipal nº 1.414, de 08 de abril de 
2.005 e suas alterações permite ao Poder Público celebrar contrato de 
concessão com empresa interessada na exploração do transporte 
coletivo no Município; 
 
Considerando, finalmente, que a Lei Orgânica Municipal permite ao 

Município fixar e determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes 
coletivos. 

 
DECRETA: 
 
Artigo 1º - Fica autorizado a Comissão Permanente de Licitação a 

promover Processo Licitatório para a concessão do transporte coletivo urbano e rural 
do Município, com os seguintes itinerários: 

 
Linha 1 – Bairro Pinheiro do Amaral 
 
IDA 
Ponto Inicial - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, 
nº 1.175. 

                         Passa pelos Bairros Pinheiro do Amaral e Pinheiro Santana  
                         Ponto Final – Bairro Paivinha 
 

VOLTA 
Ponto Inicial - Bairro Paivinha 
Passa pelos Bairros Pinheiro Santana e Pinheiro Amaral 
Ponto Final - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, nº 
1.175. 
 
Linha 2- Bairro dos Paes 
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Ponto Inicial - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, 
nº 1.175. 
Passa pelos Bairros da Monjolada,  Capuavada, Paes e Motas 
Ponto Final - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, nº 
1.175. 
 
Linha 3- Bairro dos Claudinos 
 
IDA 
Ponto Inicial - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, 
nº 1.175. 
Passa pelos Bairros Areia Branca e Claudinos  
Ponto Final- São José Abaixo. 
 
VOLTA 
Ponto Inicial - Bairro São José Abaixo 
Passa pelos Bairros Claudinos e Pocinho de Baixo 
Ponto Final- “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, nº 
1.175. 
 
Linha 4- Bairro da Capela 
 
Ponto Inicial - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, 
nº 1.175. 
Passa pelos Bairros Pinheiro do Amaral, Alegre de Cima, Cravo da 
Capela, Capela do Alto 
Ponto Final - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, nº 
1.175. 
 
Linha 5- Bairro Minercal 
 
IDA 
Ponto Inicial - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, 
nº 1.175. 
Passa pelo Bairro Minercal 
Ponto Final- Bairro Água Fria. 
 
VOLTA 
Ponto Inicial - Bairro Água Fria 
Passa pelo Bairro Minercal 
Ponto Final - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, nº 
1.175. 
 
Linha 6- Bairro Santa 
 
Ponto Inicial - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, 
nº 1.175. 
Passa pelos Bairros Cachoeira Um, Santaninha, Santana, Tigres e 
Monjolada. 
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Ponto Final - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, nº 
1.175. 
 
Linha 7 – Bairro Fazendinha 
   
IDA 
Ponto Inicial - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, 
nº 1.175. 
Ponto Final- Bairro Fazendinha. 
 
VOLTA 
Ponto Inicial - Bairro Fazendinha 
Ponto Final - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, nº 
1.175. 
 
Parágrafo único: O transporte coletivo, incluindo todas as linhas, deverá 

ser realizado diariamente, inclusive aos domingos e feriados. 
 
Artigo 2º- Deverá constar, ainda, do Edital de Concorrência que autoriza 

a concessão para exploração do transporte coletivo urbano e rural no Município, as 
exigências previstas na Lei Municipal nº 1.414, de 08 de abril de 2.005 e suas 
alterações em consonância com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas 
alterações. 

 
Artigo 3º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Guapiara, 19 de janeiro de 2.006. 
 
 

 
FLÁVIO DE LIMA 

Prefeito Municipal 

 
Publicado e registrado na Secretaria Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Guapiara, na data supra. 
 
 
 

José Antonio de Lima Monticelli 
Chefe Encarregado da Secretaria Adm. 
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 Decreto nº 06, de 27 de Janeiro de 2.006. 
 
 
(Fixa os horários do transporte coletivo de passageiros no 

Município). 
 
 
FLÁVIO DE LIMA, Prefeito Municipal de Guapiara, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando que o Decreto nº 04/2006, fixou os itinerários do 

transporte coletivo urbano e rural do Município; 
 
 
DECRETA: 
 
 
Artigo 1º - O transporte coletivo de passageiros urbano e rural do 

Município, deverá ser realizado nos seguintes horários: 
 
Linha 1 – Bairro Pinheiro do Amaral 
 
IDA – HORÁRIOS: 06:15 - 12:00 e 17:00 horas 
 
Ponto Inicial - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, 
nº 1.175. 

                         Passa pelos Bairros Pinheiro do Amaral e Pinheiro Santana  
                         Ponto Final – Bairro Paivinha 
 

VOLTA – HORÁRIOS: 07:15 - 13:00 e 18:00 horas 
 
Ponto Inicial - Bairro Paivinha 
Passa pelos Bairros Pinheiro Santana e Pinheiro Amaral 
Ponto Final - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, nº 
1.175. 
 
Linha 2- Bairro dos Paes 
 
IDA – HORÁRIOS: 06:00 - 11:30 - 14:00 e 17:00 horas   
 
Ponto Inicial - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, 
nº 1.175. 
Passa pelos Bairros da Monjolada,  Capuavada, Paes e Motas 
Ponto Final - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, nº 
1.175. 
 
VOLTA – HORÁRIOS: 07:30 - 13:00 - 15:50 e 18:00 horas 
 
Linha 3- Bairro dos Claudinos 
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IDA – HORÁRIOS: 08:10 e 13:40 horas 
Ponto Inicial - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, 
nº 1.175. 
Passa pelos Bairros Areia Branca e Claudinos  
Ponto Final- São José Abaixo. 
 
VOLTA – HORÁRIOS: 09:30 e 15:00 horas  
Ponto Inicial - Bairro São José Abaixo 
Passa pelos Bairros Claudinos e Pocinho de Baixo 
Ponto Final- “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, nº 
1.175. 
 
Linha 4- Bairro da Capela 
 
IDA – HORÁRIOS: 07:15 e 14:30 horas 
Ponto Inicial - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, 
nº 1.175. 
Passa pelos Bairros Pinheiro do Amaral, Alegre de Cima, Cravo da 
Capela, Capela do Alto 
Ponto Final - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, nº 
1.175. 
VOLTA – HORÁRIO: 08:30 e 16:00 horas 
 
Linha 5- Bairro Minercal 
 
IDA –HORÁRIOS: 06:30 - 12:00 - 14:30 e 17:00 horas 
Ponto Inicial - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, 
nº 1.175. 
Passa pelo Bairro Minercal 
Ponto Final- Bairro Água Fria. 
 
VOLTA – HORÁRIOS: 07:00 - 12:30 - 15:00 e 17:30 horas 
Ponto Inicial - Bairro Água Fria 
Passa pelo Bairro Minercal 
Ponto Final - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, nº 
1.175. 
 
Linha 6- Bairro Santana 
 
IDA – HORÁRIOS: 06:00 e 13:00 horas 
Ponto Inicial - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, 
nº 1.175. 
Passa pelos Bairros Cachoeira Um, Santaninha, Santana, Tigres e 
Monjolada. 
Ponto Final - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, nº 
1.175. 
 
VOLTA – HORÁRIOS: 07:30 e 14:30 horas 
 



 
 
 
 
 

e-mail – compras@guapiara.sp.gov.br 47

Linha 7 – Bairro Fazendinha 
   
IDA – HORÁRIOS: 06:00 e 12:00 horas 
Ponto Inicial - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, 
nº 1.175. 
Ponto Final- Bairro Fazendinha. 
 
VOLTA – HORÁRIOS: 08:30 e 14:30 horas 
Ponto Inicial - Bairro Fazendinha 
Ponto Final - “Bar do Ponto”, situado à rua Avelino Domingues Menk, nº 
1.175. 
 
Parágrafo único: O transporte coletivo, incluindo todas as linhas, deverá 

ser realizado diariamente, inclusive aos domingos e feriados. 
 
 
Artigo 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Guapiara, 27 de janeiro de 2.006. 
 
 

 
FLÁVIO DE LIMA 

Prefeito Municipal 

 
Publicado e registrado na Secretaria Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Guapiara, na data supra. 
 
 
 

José Antonio de Lima Monticelli 
Chefe Encarregado da Secretaria Adm. 
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Lei nº 1.451, de 17/01/2006. 
 
 
    “Dispõe sobre a alteração da redação dos termos do art. 
6º da Lei Municipal nº 1.414, de 08 de Abril de 2.005.”. 
 
 

                  FLÁVIO DE LIMA, Prefeito Municipal de Guapiara – SP, no 
uso de suas atribuições legais, 
 
 
    Faz Saber, que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou 
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
    Artigo 1º. Fica alterado os termos do art. 6º da Lei 
Municipal nº 1.414, de 08 de abril de 2.005, que passará a vigorar da seguinte forma: 
 
  ARTIGO 6º. O prazo de concessão de que trata a presente Lei, será 
de 05 (cinco) anos, contados da celebração do contrato, renovável por 
sucessivos períodos”. 
 
    Artigo 2º. Permanece em pleno vigor os demais 
dispositivos da referida lei, não afetadas pelas alterações ora introduzidas. 
 
    Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei, correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
    Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação, revogando as demais disposições em contrário. 
 
    Guapiara, 17 de janeiro de 2006. 
 
 
 

 
FLÁVIO DE LIMA 

          Prefeito Municipal 
      

    Publicada e registrada na Secretaria Administrativa da 
Prefeitura Municipal de Guapiara, na data supra. 
 
 
 
    
     JOSÉ ANTONIO DE LIMA MONTICELLI 
            Chefe Encarregado da Secretaria Administrativa  
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Lei nº 1.414, de 08/04/2005. 

 
 
 

(Projeto de Lei do Legislativo n.º 003/2005, de autoria 
dos vereadores, Adalberto Tadeu Baptista, Joel 
Bernardo de Lima, JOSE MATHEUS RODOLFO 
FREITAS e Jusmara Rodolfo Pássaro). 

 
 

(Autoriza a Prefeitura do Município de Guapiara a celebrar 
contrato de concessão para exploração do transporte coletivo urbano e rural e da 
outras providências).  
 
 
 FLÁVIO DE LIMA, Prefeito Municipal de Guapiara, no uso de sua atribuições 
legais, 
 FAZ SABER QUE, a Câmara Municipal aprovou e é promulgada a seguinte 
Lei: 
 
 
 Art. 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Guapiara autorizada a celebrar contrato 
de Concessão com empresa interessada no transporte coletivo urbano e rural no 
município. 
 Art. 2º. O contrato de que trata o artigo anterior, que poderá ser aditado, 
deverá ser procedido através de Concorrência Pública, na forma da Lei, onde entre 
outros elementos que possam ser solicitados, será exigido dos licitantes o 
atendimento das seguintes condições: 
 I – Prova da Constituição Oficial da Empresa 
       II – Certidão negativa dos cartórios de Protestos de Praças onde a empresa 
mantiver a sede ou filial. 
 III – Prova da capacidade financeira da empresa, representada pela juntada de 
atestados fornecidos por pelo menos dois (2) estabelecimentos bancários. A prova 
deverá ser feita, inclusive, pelos Diretores em caso de sociedade anônima, ou sócios 
quotistas, no caso de sociedade por cotas. 
 IV – Relação dos veículos a serem utilizados no transporte, inclusive reservas, 
especificando a quantidade e as suas características, podendo ser apresentada carta 
de intenções, no tocante ao número de veículos a serem adquiridos. 
 V – Valor da tarifa a ser cobrada dos usuários, sempre com anuência previa e 
expressa do poder concedente. 
 VI – Termo de que se compromete a utilizar veículos em condições ideais para 
transporte coletivo e que se responsabilizará por eventuais danos e acidentes 
ocorrido durante a vigência do contrato, inclusive por todas as ações trabalhista, civis 
e criminais, não restando a Prefeitura qualquer responsabilidade, nem mesmo 
subsidiaria.       

VII – Manter seguro contra riscos de responsabilidade civil para passageiros e 
terceiros; 
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VIII - Percorrer os trajetos no perímetro Urbano e Rural, 
conforme itinerários a serem estipulados pelo Poder cedente em Decreto a ser 
editado após a aprovação desta lei.  

IX – cumprir horários de funcionamento que melhor atendam os usuários;  
X – fornecer passes gratuitos para idoso, deficientes, membros da Guarda 

Mirim e para o Conselho da criança e adolescente.  
 Artigo 3º. O edital de concorrência que autoriza a apresentação das propostas 
deverá ser publicado no órgão de divulgação dos atos oficiais do município e na 
imprensa Oficial do Estado.  
 Artigo 4º. O julgamento das propostas apresentadas ficará a cargo da 
Comissão Permanente de Licitação do Município.  
 Artigo 5º. A Prefeitura deverá fazer constar no Edital de Concorrência, que se 
reserva no direito de ao julgar as propostas, aceitar a que lhe parecer mais vantajosa 
ou anular a concorrência, sem que venha responder por qualquer indenização ou 
ressarcimento de despesas, sob qualquer titulo.  
 Artigo 6º. O prazo de concessão de que trata a presente Lei, será de 02 anos, 
a contar da celebração do contrato.  
 Artigo 7º. O descumprimento pela concessionária de quaisquer condições 
importará na revogação da concessão, com a retomada dos serviços pela 
municipalidade.  
 Artigo 8º. Nenhuma indenização será devida à concessionária, caso ocorra à 
revogação da concessão.  
 Artigo 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser 
regulamentada através de Decreto, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir de sua 
publicação.  

 
    Guapiara, 08 de abril de 2005. 
  
  
  
  
  
            FLÁVIO DE LIMA  
                    PPrreeffeeiittoo  MMuunniicciippaall  
  

  PPuubblliiccaaddaa  ddaa  rreeggiissttrraaddaa  nnaa  SSeeccrreettaarriiaa  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  ddaa  PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  
ddee  GGuuaappiiaarraa,,  nnaa  ddaattaa  ssuupprraa..  
  
  
  
  
          JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  DDEE  LLIIMMAA  MMOONNTTIICCEELLLLII  
                                    CChheeffee  EEnnccaarrrreeggaaddoo  ddaa  SSeeccrreettaarriiaa  AAddmm..  
            


