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RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 001/2010 

Visando comunicação futura entre este Município de Diamantino e essa 
empresa, solicito de Vossa Senhoria o preenchimento do recibo de entrega do 
edital e posteriormente remeter à Comissão de Licitação, por meio do fax 
(65) 3336-1619 / Ramal 6422/6423. 

A não remessa do recibo exime a Comissão de Licitação da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais. 

 

Razão social:  

Endereço:  

Telefone:  

Fax:  

CNPJ:  

Insc. Estadual:  

Contato (nome):  

E-mail  

Referência: Concorrência Publica, do tipo melhor proposta técnica 
combinada com o melhor preço da tarifa, tem por finalidade a 
escolha da melhor proposta, objetivando a CONCESSÃO DE 
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE 
PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO. 

Recibo: Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT, o 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2010, através do 
acesso à página www.diamantino.mt.gov.br nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada cuja 
realização se dará às 09h00min horas, do dia 29/03/2010, no 
Paço da Prefeitura Municipal de Diamantino. 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA  N.° 001 /2010 

LICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE SERVIÇO PUBLICO 
DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS 
NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT. 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE DIAMANTINO/MT, divulga para conhecimento do público 
interessado, que no local, horário e período adiante indicados, receberá os Documentos de 
Habilitação e Propostas Comerciais para o objeto da mencionada licitação, mediante as 
condições estabelecidas no presente Edital. A licitação regulamentada por este Edital, na 
modalidade de CONCORRENCIA PUBLICA e do tipo MELHOR PROPOSTA TÉCNICA 
combinado com o MENOR PREÇO da tarifa, subordina-se às normas gerais das Leis Federais 
n° 8.666, de 21.06.93, e n° 8.987, de 13.02.95, com suas alterações.  

HORA, DIA E LOCAL 

Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues à Comissão de Licitação de Diamantino 
até o terceiro dia anterior à data marcada para apresentação das propostas técnicas e de 
preço, salvo aqueles que já são cadastrados junto à esta Comissão que deverão apenas 
verificar a documentação complementar não constante no registro cadastral. As propostas 
técnicas e de preço deverão ser entregues à Comissão de Licitação de Diamantino no seguinte 
período, horário e local: 

Período para apresentação da documentação / cadastramento: até o dia 24 de março de 2010; 

Data para apresentação das propostas: 29 de março de 2010; 

Horário de abertura: de 09:00 horas; 

Local: Sala de reuniões da Comissão de Licitação de Diamantino, com endereço à Avenida 
J.P.F. Mendes, 2.340, Jardim Eldorado, Prédio da Prefeitura Municipal, Diamantino – Mato 
Grosso. 

INFORMAÇÕES 

Os interessados poderão obter informações junto à Comissão de Licitação de Diamantino no 
seguinte número de telefone e de fax: 

Telefone: (65) 3336-1619 / 6422 / 6423, ou pelo sitio www.diamantino.mt.gov.br  
1. DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL 

ANEXO l - PLANILHAS DOS TRECHOS; 
ANEXO II -  ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO; 
ANEXO III - MINUTA DE TERMO DE CONCESSÃO; 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES. 
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2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação, sob a modalidade de Concorrência Publica, do tipo melhor proposta 
técnica combinada com o melhor preço da tarifa, tem por finalidade a escolha da melhor 
proposta, objetivando a CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO 
URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, em conformidade com as linhas e 
anexos definidos neste edital. 

2.2. A CONCESSÃO será delegada a titulo precário pelo prazo de 10 (dez) anos. 

2.3. A referida CONCESSÃO poderá ser revogada a qualquer tempo no interesse da 
Administração Pública, sem direito a indenização ao Concessionário. 
2.4. A CONCESSÃO será delegada a um único Concessionário que será o responsável pela 
exploração das duas rotas a saber: 
 
a) Rota 1 (Urbano) - ROTEIRO PLANEJADO DO ITINERÁRIO DO ÔNIBUS CIRCULAR – ANEXO III 
b) Rota 2 (Urbano) – ROTEIRO PLANEJADO DO ITINERÁRIO DO ÔNIBUS CIRCULAR – ANEXO IV 

2.5. As informações referentes aos trechos encontram-se detalhados nas planilhas em anexo, 
que fazem parte deste Edital, a saber: 
- Planilha 1 – Cálculo para determinação da Tarifa para o rota 1 
- Planilha 2 – Horários e Trajetos (Trecho 1) 
- Planilha 3 – Cálculo para determinação da tarifa para o rota 2 
- Planilha 4 – Horários e Trajetos (Trecho 1) 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. O profissional autônomo motorista de Categoria D ou E poderá participar da presente 
licitação, bem como qualquer pessoa jurídica que desempenhe atividades na área de 
transporte de pessoas, mediante as seguintes condições: 

a) não ter sido declarado inidôneo por ato do Poder Público; 

b) não estar impedido de transacionar com a Administração Pública Estadual direta ou indireta; 

c) não ter sido suspenso temporariamente do direito de participação em licitação ou impedido 
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) não ser servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
LICITAÇÃO; 

e) não possuir vínculo empregatício com o Poder Público Federal, Estadual ou Municipal. 

f) A frota deverá obrigatoriamente ser composta por veículos com data de fabricação 
não superior a 5 (cinco), conforme Lei Municipal nº. 718/2009, de 03 de novembro de 
2009. 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

4.1. O LICITANTE apresentará, no período, horário e local estabelecidos neste Edital, os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PESSOAL em 1 (um) envelope.  A PROPOSTA deverá ser 
entregue em 2 (dois) envelopes distintos, separados, lacrados, opacos e indevassáveis, um 
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contendo a proposta técnica e outro contendo a proposta de preço da tarifa,  com sobrescritos 
na forma a seguir: 

 
4.1.1. ENVELOPE A - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE DIAMANTINO 
CONCORRÊNCIA PUBLICA N.° 001/2010 
 
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE 
PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO 
ENVELOPE A - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE 
NOME DO LICITANTE 
NÚMERO DO CNPJ 
 
4.1.2. ENVELOPE C - PROPOSTA TÉCNICA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE DIAMANTINO 
CONCORRÊNCIA PUBLICA N.° 001/2010 
 
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE 
PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO 
ENVELOPE C – PROPOSTA TÉCNICA 
NOME DO LICITANTE 
NÚMERO DO CNPJ 
 
4.1.3. ENVELOPE C - PROPOSTA DE PREÇO 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE DIAMANTINO 
CONCORRÊNCIA PUBLICA N.° 001/2010 
 
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE 
PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO 
ENVELOPE C – PROPOSTA DE PREÇO 
NOME DO LICITANTE 
NÚMERO DO CNPJ 

4.1.4. Não serão aceitos documentos ou propostas encaminhados por telefone, fac-símile, 
telex, meio postal ou correio eletrônico. 

4.1.5. Os envelopes encaminhados em desacordo com o solicitado não serão aceitos pelo 
Presidente da Comissão de Licitação de Diamantino, e serão devolvidos, da forma como 
apresentados, ao representante legal da PROPONENTE para sua regularização até a data 
prevista neste edital, ou, na ausência deste, encaminhados à PROPONENTE via correio, sendo 
a ocorrência consignada em ata a ser lavrada pela Comissão de Licitação de Diamantino. 

4.1.6. Todos os volumes deverão ser apresentados datilografados ou digitados, com 
encadernação tipo garra ou espiral, com todas as folhas rubricadas pela PROPONENTE e 
numeradas em ordem seqüencial crescente, devendo constar na capa a titulação do conteúdo 
(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE, PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇO 
DA TARIFA, conforme o caso), o nome da PROPONENTE e seu número de CNPJ. 
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4.1.7. No ENVELOPE A - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE – os 
participantes deverão apresentar em única via, os documentos relativos à sua habilitação 
jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica, respectivamente. 

4.1.8. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 

a) em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia 
autenticada em Cartório; 

b) dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese do 
documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de 
declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na 
ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissão; 

c) rubricados e numerados seqüencialmente, da primeira à última página, de modo a refletir 
seu número exato. 

4.2. Obriga-se o LICITANTE a apresentar à Comissão de Licitação de Diamantino os originais 
dos documentos de habilitação em qualquer época que lhe forem solicitados. 

4.3. O representante da LICITANTE, devidamente credenciado por meio de procuração 
particular com firma reconhecida, ou através do próprio Contrato Social, ou através da 
apresentação da documentação pessoal que prove a propriedade dos veículos de transporte 
em questão, poderá tomar qualquer decisão relativamente a todas as fases do procedimento 
licitatório, inclusive desistência de interposição de recursos. 

4.4. A ausência do credenciamento não constituirá motivo para a inabilitação ou 
desclassificação de proposta do licitante; também não o será, se o devido documento estiver 
eventualmente inserido em quaisquer dos envelopes obrigatórios. 

4.4.1. A qualquer momento, durante a fase do processo licitatório, a LICITANTE poderá 
substituir seu representante, nomeando novo procurador. 

4.5. Os licitantes obrigam-se a declarar à Comissão de fato impeditivo da respectiva 
habilitação, sob pena de serem aplicadas as sanções legais. 

5. DA DOCUMENTAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE -
ENVELOPE A 

5.1. A comprovação de habilitação do LICITANTE, será mediante as cláusulas e documentos 
apresentados a seguir neste item: 

Da Habilitação Jurídica  

5.1.1. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá exclusivamente em: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
eleição de seus administradores; (Deverá ser apresentado as três ultimas alterações 
contratuais e devidamente autenticadas).  

b) – RG e CPF dos sócios. 
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Da Regularidade Fiscal 

5.1.2. A regularidade fiscal se comprovará através de: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, podendo retirada no site 
www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm; 

c) Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND) específica para participar de licitações, podendo 
ser retirada no site www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência Fazendária da Secretaria 
de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário; 

d) Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do respectivo 
domicílio tributário; 

e) Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela prefeitura do respectivo domicílio 
tributário; 

f) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), podendo ser retirada no site 
www.caixa.gov.br; 

g) Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), podendo ser retirada no site 
www.inss.gov.br; 

5.1.3. Documento relativo a regularidade em relação ao inciso XXXIII, art. 7º, CF/88 – Lei 
9.854 de 27/10/99, de acordo com anexo IV. 

6. DA PROPOSTA TÉCNICA-ENVELOPE B 

6.1. A Proposta Técnica deverá ser apresentada contendo todos os documentos abaixo 
relacionados, necessários a aferição da nota técnica de cada licitante, a saber: 

a) comprovação, mediante o estatuto ou contrato social, de ter como objeto o transporte de 
passageiros; 

b) Relação com os nomes dos 2 (dois) motoristas dos veículos e cópia das respectivas 
Carteiras Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D ou E, na forma estabelecida pelo 
CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, devendo estar em plena validade. 

c) Certidão emitida por Órgão Executivo de Trânsito (DETRAN – Certidao de Condutor) que 
expediu a CNH dos respectivos motoristas ou empregados da pessoa jurídica, contendo o 
nome, CPF, n° CNH, tempo de habilitação nas Categorias D ou E, e o histórico das infrações 
ativas ao Código de Trânsito Brasileiro por eles cometidas, discriminando por tipo (gravíssima, 
grave, média e leve) e a pontuação acumulada em decorrência destas infrações; 

d) Cópia das folhas das Carteiras de Trabalho que comprove a identidade e os contratos de 
trabalho exercidos pelos motoristas em outras empresas e na empresa do licitante; 

6.2. A Nota Técnica será composta de questões  relativas ao licitante, aos motoristas e seus 
respectivos veículos, conforme estipulado no item 8.5 – Julgamento das Propostas Técnicas. 

6.3. Para fins de comprovação da Proposta Técnica não será necessária a reapresentação dos 
documentos que já se encontram em poder de Cadastro do Município. 



 

               ESTADO DE MATO GROSSO       Página 7 de 29 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT 

 
www.diamantino.mt.gov.br 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Av. Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2211– Jd. Eldorado- (65) 3336 1466 / 1020 
CEP: 78470-000 –DIAMANTINO / MT  -  www.diamantino.mt.gov.com.br 

6.4. A COMISSÃO poderá, a seu critério, exigir esclarecimentos adicionais e/ou comprobatórios 
sobre a documentação incluída na Proposta Técnica. 

7. DA PROPOSTA DE PREÇO-ENVELOPE C  

7.1. – Cada licitante devera apresentar na sua proposta a tarifa a ser cobrada em cada Linha, 
conforme a seguir: 
a) Trecho 1  Tarifa por passageiro 
     Linha 1 – xxxxxx R$ ___________________ 
b) Trecho 2   
     Linha 2 – xxxxxx  R$ ___________________ 

7.2. – Na elaboração da proposta o licitante deve levar em consideração as informações 
constantes nas Planilhas 1 e 2 que fazem parte deste Edital, principalmente quanto ao valor 
Máximo da Tarifa em cada trecho, sendo desclassificada a proposta que apresentar algum 
valor superior ao Maximo fixado. 

7.3 – A Lei Orgânica do Município no art. 240 define que são isentos do pagamento de tarifas 
nos transportes coletivos urbanos: 

 Art. 240 – Sao isentos de pagamento de tarifas nos transportes coletivos urbanos: 

 Paragrafo 1º - aos estudantes portadores de carteira estudantil, é assegurado redução 
de 50% (cinquenta por cento) nas tarifas de transporte coletivo. 

 a) pessoas maiores de sessenta e cinco anos mediante apresentação de documento 
oficial de identificação; 

 b) pessoas de qualquer idade, portadoras de deficiência física, sensorial ou mental com 
reconhecida dificuldade de locomoção e seu acompanhante; 

 c) os aposentados e pensionistas de qualquer idade, mediante apresentação da Carteira 
da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Diamantino. 

7.4. – O veiculo designado para atender a rota 1 deverá possuir 1 (uma) catraca para permitir 
a cobrança das tarifas para as Linha 1 e a Linha 2. 

7.5. – O valor da tarifa proposta vencedora poderá ser reajustado a pedido do proponente 
vencedor, quando ocorrer variação dos custos superior a 20% em relação aos valores de 
referencia constante deste Edital. O pedido deverá ser acompanhado das planilhas de custo e 
respectivos comprovantes, ficando a critério da Administração Municipal aceitar total ou 
parcialmente o reajuste pleiteado, no prazo de 30 (trinta) dias. 

8. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO 

8.1. Recebimento dos envelopes: 

8.1.1. No período, local e horário estabelecidos nesse Edital, serão recebidos de cada 
LICITANTE o ENVELOPE A (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do licitante), e o(s) ENVELOPE(S) 
B (PROPOSTA TÉCNICA) e C (PROPOSTA DE PREÇO), por meio de recibo ou protocolo. 

8.1.2. No momento da entrega dos envelopes A, B e C, o responsável legal da LICITANTE 
deverá se identificar, apresentando no ato a Carteira de Identidade e o CPF. 
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8.1.2.1. Os envelopes A, B e C poderão ser entregues por procurador desde que 
acompanhadas em separado do instrumento particular de procuração e de cópia autenticada 
da Carteira de Identidade e do CPF do representante legal da LICITANTE. Estes documentos 
serão exigidos do procurador no momento da entrega dos envelopes. 

8.2. ABERTURA DOS ENVELOPES A: 

8.2.1. Em local, horário e data estabelecidos mediante convocação publicada em Diário Oficial 
e em jornal de grande circulação, será efetuada a abertura, em sessão pública, dos envelopes 
contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE - ENVELOPE A. 

8.2.2. Aberto o envelope "A", todos os documentos serão rubricados por membros da 
Comissão e representantes dos LICITANTES presentes. 

8.2.3. A Comissão, a seu critério, poderá examinar os documentos de habilitação em sessão 
interna. 

8.3. Julgamento dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DOS LICITANTES: 

8.3.1. Será declarada inabilitada a LICITANTE que: 

8.3.1.1. deixar de apresentar qualquer documento ou dado exigido; ou 

8.3.1.2. desatenda à cláusula deste Edital. 

8.3.3. O prazo para a interposição de recursos de 5 (cinco) dias úteis, será contado a partir do 
segundo dia útil anterior a data marcada para apresentação das propostas, conforme 
cronograma do edital. 

8.4. ABERTURA DOS ENVELOPES B; 

8.4.1. No local, hora e data estabelecidos, será efetuada a abertura, em sessão pública, dos 
envelopes contendo as PROPOSTAS TÉCNICAS (Envelope B). 

8.4.2. Abertos os envelopes "B", todos os documentos serão rubricados por membros da 
Comissão e representantes dos LICITANTES presentes. 

8.4.5. A Comissão, a seu critério, poderá examinar os documentos das PROPOSTAS TÉCNICAS 
em sessão interna, marcando novo horário para divulgação da classificação final da pontuação 
e abertura dos envelopes de preços “C”. 

8.5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS: 

8.5.1. Será desclassificada a PROPOSTA que contiver rasura, borrão, entrelinha ou linguagem 
que dificulte a exata compreensão do enunciado ou que não apresente algum dos documentos 
exigido no item 6.1. 

8.5.2. A Comissão determinará o ÍNDICE TÉCNICO de cada LICITANTE habilitada mediante o 
somatório de sua pontuação técnica, obtida em função dos quesitos relacionados com o 
“licitante”, com os “motoristas” e com os “veículos”. 

8.5.3. Serão avaliados, para efeitos de quesito “do licitante” os seguintes fatores:  

- Tempo de Constituição e Sede do Licitante. 



 

               ESTADO DE MATO GROSSO       Página 9 de 29 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT 

 
www.diamantino.mt.gov.br 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Av. Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2211– Jd. Eldorado- (65) 3336 1466 / 1020 
CEP: 78470-000 –DIAMANTINO / MT  -  www.diamantino.mt.gov.com.br 

8.5.3.1. No fator tempo de constituição, considerar-se-á, o tempo decorrido entre a data  da 
constituição da empresa constante no Contrato Social e suas alterações e a data de abertura 
das propostas de acordo com o Quadro I abaixo: 

Quadro l 
Tempo de Constituição 

 
Pontos 

menos de 12 (doze) meses 00 

Mais de 12 meses até 36 meses 03 

mais de 36 meses até 60 meses 06 
Mais de 60 meses 12 

8.5.3.2. No fator “sede do licitante”, considerar-se-á o endereço constante no estatuto ou 
contrato social ou no Estatuto Social e suas alterações, de acordo com o Quadro II abaixo: 

Quadro II 
Sede da licitante 

 
Pontos 

 
Em qualquer Estado, exceto da região Centro Oeste 00 

Em qualquer Estado da Região Centro Oeste; exceto Mato Grosso 03 

Em Mato Grosso, exceto o município de Diamantino 06 

Em Diamantino 12 

8.5.4. Serão avaliados para efeito do quesito dos motoristas os seguintes fatores: multas 
ativas por infrações nos últimos 12 meses; tempo de habilitação e experiência de trabalho. 

8.5.4.1. 0 fator multas ativas por infrações considera-se o total de pontos registrados no 
DETRAN conforme o seu grau, de acordo com o Quadro III abaixo: 

Quadro III 
Multas ativas (Pontuação CNH) Pontos 

Infração gravíssima ou somatório de pontuação, por infrações graves, médias e 
leves, igual ou superior a 15 (quinze) pontos 

00 

Somatório dos pontos, por infrações iguais ou superior a 10 (dez) pontos e 
inferior a 15 (quinze) pontos 

03 

Somatório dos pontos, por infrações iguais ou superior a 5 (cinco) pontos e 
inferior a 10 (dez) pontos 06 

Somatório dos pontos por infrações inferior a 5 (cinco) pontos 12 

8.5.4.2. O fator “tempo de habilitação” de cada motorista nas Categorias D e E, será 
considerado ate a data da abertura das pospostas de acordo com o Quadro IV abaixo: 

Quadro IV 
Tempo de Habilitação como nas Categorias D e  E Pontos 
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inferior a 1 (um) ano 00 

de 1 (um) a 3 (três) anos 03 

de 3 (três) a 6 (seis) anos 06 

mais de 6 (seis) anos 12 

8.5.4.3. O fator “experiência de trabalho” no setor de transporte de passageiros, será 
considerado o período registrado na Carteira de Trabalho de cada motorista ate a data da 
abertura das propostas de acordo com o Quadro V abaixo: 

Quadro V 
Experiência no Trabalho no Setor Pontos 

Sem experiência 00 
Até um ano de experiência 03 

Até 3 (três) anos de experiência 06 

Mais de 3 (três) anos de experiência  12 

8.5.5. Serão avaliados para efeito do quesito dos “veículos” os seguintes fatores: 

- Ano de fabricação e capacidade dos “veículos” que serão efetivados nos trechos. 

8.5.5.1. O fator ano de fabricação será considerado o ano constante no documento de 
propriedade de cada veiculo, de acordo com o Quadro VI abaixo: 

Quadro VI 

Ano de Fabricação Pontos 

Até 2.005 00 

Até 2.007 03 

Até 2.009 06 

Apos 2.010 12 

8.5.5.2. No fator capacidade do veiculo será considerado a capacidade constante no 
documento de propriedade de cada veiculo, de acordo com o Quadro VII: 

Quadro VII 

Capacidade Pontos 

40 passageiros sentados 06 

Mais de 40 passageiros sentados 12 

8.5.6. – A pontuação máxima da proposta técnica é de 84 (oitenta e quatro) pontos. 

8.5.7. – Ocorrendo o empate técnico será classificado o licitante que apresentar maior 
pontuação nos fatores abaixo, obedecido a seguinte ordem de prioridade: 
 1º - sede do licitante 
 2º - tempo de constituição 
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 3º - ano de fabricação do veiculo  
 4º - experiência de trabalho dos motoristas 
 5º - tempo de habilitação dos motoristas. 

Persistindo o empate a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público. 

8.6. Abertura do envelope C 

8.6.1. – Apos divulgação da classificação final da pontuação serão abertos os envelopes de 
preços “C” dos 3 (três) primeiros classificados na pontuação, sendo os envelopes dos demais 
licitantes devolvidos fechados aos seus representantes. 

8.6.2. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

8.6.2.1. – A CONCESSÃO para exploração dos 2 (dois) trechos será concedida a um único 
licitante, sendo considerado vencedor aquele que apresentar “a menor tarifa media 
ponderada”, que será obtida em função da “quantidade estimada de passageiros” e a 
“tarifa ofertada” para cada um dos trechos, conforme exemplo hipotético a seguir: 

 

TRECHO 

Nº de 
Passageiros 
Estimado / 

ano 

Tarifa 
Ofertada 
(R$) 

Receita por 
Trecho 
(R$) 

a) Trecho 1 (Urbano)    
Linha 1 - xxxxxx 56.160 2,82 158.371,20 
b) Trecho 2 – xxxxxx 00  00 
Linha 2 – xxxxxx 56.160 2,30 129.168,00 

TOTAL  112.320 - 287.539,20 
Tarifa Media Ponderada = R$ 287.539,20 / 112.320 passageiros = R$ 2,56 

8.6.2.2. Para determinação da tarifa media ponderada serão consideradas 2 (duas) casas 
decimais. 

8.6.2.3. Havendo igualdade na Tarifa Media Ponderada entre 2 (dois) ou 3 (três) licitantes 
classificados, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público. 

8.6.2.4. A responsabilidade pela analise das informações e pareceres técnicos e econômicos na 
presente licitação poderá ser  delegada a equipe técnica da Prefeitura Municipal ou as pessoas 
contratadas pela mesma, a critério exclusivo da Comissão de Licitação. 

8.6.2.5. O prazo para interposição de recursos é de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da 
realização do julgamento da proposta. 

9. DA DELEGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

9.1. Julgadas as propostas pela Comissão de Licitação de Diamantino, incumbirá ao Prefeito 
Municipal: 

9.1.1. homologar o resultado da licitação; 

9.1.2. revogar a licitação, a qualquer momento, se for o caso, sob razões de conveniência ou 
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oportunidade, em função do interesse público; e 

9.1.3. anular a licitação, se for o caso, por vício comprometedor da legalidade do certame. 

9.1.4. A adoção dos procedimentos indicados em 9.1.2 e 9.1.3 não gera direitos de 
indenização para a LICITANTE. 

9.2. O veículo disponibilizado por ocasião da Proposta Técnica poderá ser substituído por outro 
no momento da delegação, desde que apresente condições técnicas iguais ou superiores, 
entendendo-se por condições técnicas superiores:  

a) ano de fabricação mais recente; ou 

b) maior potência do motor; ou 

c) ventilação forçada; ou 

d) maior capacidade de passageiros; 

9.3. O licitante vencedor será convocado para, num prazo de 30 (trinta) dias, apresentar os 
documentos a seguir, sob pena de perda do direito à CONCESSÃO, sem prejuízo das sanções 
previstas na Lei 8.666/93: 

a) estatuto ou contrato social em vigor e último aditivo devidamente registrados nas entidades 
competentes, nos termos da lei e demais normas que as regem; 

b) comprovação de ter como objeto o transporte de passageiros e de que é constituída de 
profissionais autônomos da categoria motorista; 

c) prova de inscrição nas Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 

d) alvará de funcionamento da empresa; 

e) comprovação de quitação para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 

f) comprovação de situação regular perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 

g) comprovação de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS. 

9.4. Após o devido cumprimento do disposto no item 9.3, o licitante vencedor do certame será 
convocado para, num prazo de 03 (três) dias, comparecer para assinar o TERMO DE 
CONCESSÃO, sob pena de perda do direito à CONCESSÃO; 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E PRAZOS 

10.1. Relativamente às impugnações, aos recursos e a contagem de prazos, observar-se-ão os 
dispostos nos arts. 41, 109 e 110 da Lei N°. 8.666/93, devendo as impugnações e recursos ser 
encaminhados, por protocolo ou mediante recibo, à Comissão  de Licitação de Diamantino no 
endereço constante neste edital. 

11. DA REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1. O CONCESSIONÁRIO será remunerado através de tarifas pagas pelos usuários. 

12. DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
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12.1. A Concessão decorrente desta licitação são personalíssima, precária, inalienável, 
impenhorável, incomunicável e intransferível, excetuando-se os caso estabelecido neste Edital 
e na MINUTA DO TERMO DE CONCESSÃO, sendo vedada a sub-CONCESSÃO. 

12.2. O CONCESSIONARIO fica obrigado, sob pena de cassação da CONCESSÃO, a manter 
durante toda a prestação do serviço as condições exigidas para habilitação e assinatura do 
TERMO DE CONCESSÃO. 

12.3. Os serviços serão executados de acordo com as normas legais e regulamentares em 
vigor, com destaque para as cláusulas da MINUTA DO TERMO DE CONCESSÃO, anexa, 
integrante deste Edital. 

 12.4. O PODER CONCEDENTE poderá, a seu critério ou a requerimento de interessados, 
proceder modificações de linha regular, antecedidas de estudo para analisar a viabilidade das 
mesmas. 

12.7. A Concessão decorrente desta licitação poderão ser extinta por renúncia irretratável do 
CONCESSIONÁRIO, a surtir efeito 60 (sessenta) dias após sua apresentação por escrito ao 
PODER CONCEDENTE. 

12.7.1. Durante o prazo acima mencionado ficará o CONCESSIONARIO obrigado a manter a 
regular prestação do serviço. 

12.8. Para efeito de contratação de remanescentes de serviço, a presente licitação tem prazo 
de validade de um ano, contado a partir da data de homologação de seu resultado, desde que 
mantidas as condições de habilitação. 

12.9. A MUNICIPALIDADE poderá, a qualquer tempo, justificadamente e preservando o 
equilíbrio econômico–financeiro do contrato, determinar a ampliação da quantidade de veículos 
e  de serviços objetos desta CONCESSÃO, em razão do princípio da expansão dos serviços 
contratados, observadas as garantias e diretrizes constantes do Edital. 

13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.1. A licitante deverá visitar as linhas do transporte coletivo, a fim de conhecer o trajeto, 
demonstrando desta forma que a empresa licitante tomou conhecimento das condições e locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

13.2. A visita técnica pode ser feita pela pessoa responsavbel pela empresa licitante. 

13.3. O atestado de visita tecnica deverá ser feito até o 5 (quinto) dia útil anterior ao 
recebimento dos envelopes. 

14. DA SUBSTITUIÇÃO DO CONCESSIONÁRIO 

14.1. Os licitantes, na ordem de classificação do presente certame, poderão vir a preencher a 
vaga do licitante vencedor, obedecendo todas as exigências deste edital, em substituição do 
CONCESSIONÁRIO anterior, nos seguintes casos: 

a) morte do CONCESSIONÁRIO; 

b) extinção da CONCESSÃO em decorrência de anulação, renúncia ou caducidade; 

c) transferência da CONCESSÃO. 
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15. DAS SANÇÕES 

15.1. Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada a fazê-lo não 
atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, será considerada 
inadimplente e estará sujeita às seguintes cominações: 

15.2. Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta. 

15.3. Independente das sanções civis e penais previstas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações 
serão aplicadas à CONTRATADA  multa de: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, até o limite de 
30 (trinta) dias; 

b) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do contrato e 
rescisão do pacto, a critério do CONTRATANTE, em caso de atraso dos serviços superior a 30 
(trinta) dias. 

15.4. As multas aplicadas serão descontadas ex-officio de qualquer crédito existente da 
contratada. 

15.5. Aplicar-se-á a pena de caducidade da CONCESSÃO no caso de prestação inadequada ou 
ineficiente do serviço, a critério do Poder Concedente, sem prejuízo da medida administrativa 
de revogação unilateral da CONCESSÃO, por conveniência e oportunidade da Administração, 
dada a supremacia do interesse público sobre o particular e a precariedade da CONCESSÃO. 

15.6. As multas serão aplicadas em dobro quando houver reincidência na mesma infração, no 
período de até 90 (noventa) dias. 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. A formulação de consultas e os pedidos de esclarecimentos para o completo 
entendimento deste Edital, bem como a solução de casos omissos, deverão ser feitos por 
escrito, à Comissão de Licitação de Diamantino, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis antes da 
data marcada para entrega dos envelopes de propostas, devendo ser protocolizadas, no 
horário de 13:30 às 17:30, no seguinte endereço: 

Avenida J.P.F. Mendes, 2.341, Jardim Eldorado, Diamantino – Mato Grosso. 

16.2. As respostas serão afixadas no Quadro de Avisos da Comissão de Licitação de 
Diamantino. 

16.3. Prevalecem as cláusulas estabelecidas no corpo do Edital, em caso de discrepância 
destas com o que estabeleça qualquer dos seus anexos. 

16.4. Os termos dispostos neste Edital, as cláusulas e condições contratuais e as constantes 
dos Anexos completam-se entre si, reportando um documento ao outro em caso de dúvidas ou 
omissões. Dessa forma, todos os Anexos integram o Edital, como se nele transcritos, valendo 
suas condições e estipulações como normas para o procedimento e para a execução do objeto 
contratual. 

16.5. A Comissão de Licitação de Diamantino poderá proceder inspeções, auditorias e realizar 
ou determinar diligências a qualquer tempo, bem como valer-se de assessoramento técnico, 
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para, se for o caso, esclarecer dúvidas e conferir informações e registros oferecidos pêlos 
licitantes. 

16.6. A Comissão de Licitação de Diamantino dará ciência aos licitantes das decisões 
pertinentes a esta licitação através da afixação do no quadro de avisos desta Comissão, ou 
mediante comunicado endereçado ao representante legal do licitante ou, ainda, consignando 
em ata de sessão pública. 

16.7. Das sessões públicas serão lavradas atas que, após lidas e aprovadas, serão assinadas 
pêlos membros da Comissão e pêlos representantes dos licitantes presentes. 

16.8. Cópias do edital, no valor de R$ 200 (duzentos reais), estarão disponíveis no seguinte 
local: Sala da comissão de Licitação de Diamantino/MT, Tel.: (65) 3336.1466 e pelo sitio 
www.diamantino.mt.gov.br da Prefeitura Municipal – Avenida J.P.F. Mendes, 2.341, Jardim 
Eldorado, Diamantino – Mato Grosso. 

16.9. No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para abertura dos 
envelopes, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e 
mesmo local, podendo, no entanto, a Comissão definir outra data, horário e até local, fazendo 
a publicação e divulgação na mesma forma do início. 

16.10. O PODER CONCEDENTE se reserva, por razões de interesse público, o direito de não 
efetuar as contratações referentes à presente licitação, sem que tal fato gere a indenizações 
para a LICITANTE. 

Diamantino – MT, 08 de Fevereiro de 2010 

 

SANDRA BERENICE WAGNER DA SILVA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO II 

ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO  

ONIBUS URBANO  

Destinado a operar em regiões centrais ou periféricas das cidades, bem como em rodovias 
quando o itinerário assim exigir, constituído por uma única unidade, movida por motor próprio 
e solidário. Poderá ser utilizado tanto em viário com perfil ruim, quanto em corredores com 
perfil  regular e bom. 

1. ITENS OBRIGATÓRIOS 

1.1 Todos os veículos deverão dispor dos seguintes itens: 
• Os veículos deverão ser dotados de catraca. A largura para passagem do usuário 

será de , no mínimo, 400 mm. 
• Ventilação forçada; 
• Degraus de escada; 
• Revestimento de piso em aluminio ou material similar, durável, com características 

antiderrapante no corredor e na região dos bancos. 
• Caixa de itinerário (caixa de vista) que proporcione excelente visibilidade e leitura. 

É desejável letreiro lateral. 
• Limpador de pára-brisa com duas velocidades e temporizador, sendo recomendável 

a utilização de desembaçador. 
• Brake-light. 
• Solicitação de parada através de tirantes instalados no teto e botoeiras fixadas em 

balaustres verticais, na proporção de 50% e número mínimo de três, a uma altura 
de 1,20 m a 1,50 m do piso. 

• Indicadores luminosos da solicitação de parada próximo ás portas de desembarque 
e no painel de instrumentos de veículo. 

• Bancos de passageiros acolchoados ou similar moldado com encosto e assento 
estofado, dispostos em duas fileiras de bancos duplos. 

• Extintor de incêndio. 

Obs.: Todos os veículos mencionados, deverão estar em harmonia com os dispositivos legais, 
em particular ás Resoluções nº 14/98 e nº 811/96 do CONTRAN, que estabelece os 
equipamentos obrigatórios para veículos em circulação e itens de segurança respectivamente, 
e com disposto na Resolução 01/93 do CONMETRO, nas características não abordadas. 

1.2  TABELA 1 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ÔNIBUS - CHASSIS 

Modelo 
Posição 
do motor 

Suspensão Freios Direção Chassis Transmissão 

Básico Dianteiro À Mola Pneumáticos Hidráulica 
Longarina 

/Chassi 
Mecânico 
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1.3 TABELA 2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ÔNIBUS– CARROCERIA 

Modelo 
Assentos 

reservados e 
identificados 

Nº Portas 
á Direita e 
Largura  

Nº 
Janelas   de 
Emergência 

Banco de 
passageiros 

Posição dos 
bancos 

Altura dos 
degraus 

Básico 04 

2/700mm, 
sendo 

uma da 
dianteira e 

outra na 
traseira. 

LD:2 
LE:3 
(1) 

Acolchoado ou 
similar, com 

assento e 
encosto 

estofado em 
tecido sintético 

ou não. 

Em ordem de 
marcha 

exceto ao 
sobre caixa 

de rodas, que 
podem ser 

montados á 
costa. 

300 mm 

(1) LD - Lateral direita/ LE - Lateral Esquerda 

 

Modelo 

Altura do 
1º 

degrau/ 
solo 

Largura 
do 

corredor 
de 

circulaçã
o interna 

Nº de 
balaustre 
vertical 

Nº. De 
tomadas 
de ar de 
teto 

Ventilação 
Forçada  

Altura 
minima 
interna 

Compri
mento 
minimo 

do 
veiculo  

Largura 
minima 

do 
veiculo  

Básico 450 mm 500 mm 07 03 Sim 
1.930 
mm 

10.480 
mm 

2.500 
mm 
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ANEXO III 

MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE TRANSPORTE 
COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE DIAMANTINO 

Contrato de concessão que entre si fazem o Município de 
Diamantino e a empresa XXXXXXXXXXXXXXX, para exploração 
de serviço de transporte coletivo urbano de passageiros, de 
natureza estritamente municipal. 

O MUNICIPIO DE DIAMANTINO - MT, Estado de Mato Grosso, com sede administrativa  
na Av. Des. Joaquim P. F. Mendes, Bairro Jardim Eldorado em Diamantino–MT, inscrita no 
CNPJ: 03.648.540/0001-74, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. JUVIANO 
LINCOLN, brasileiro, Separado Judicialmente, Engenheiro Florestal, portador da Carteira de 
Identidade RG. º. 378.465 - SSP/MT e do CPF. Nº. 304.779.991-15 com endereço na 
Chácara Ribanceira, s/nº, no Jardim Guaraná, residente e domiciliado neste Município, 
doravante CONCEDENTE e a empresa XXXXXXXXX, portadora do CNPJ sob o nº XXXXXXXXX, 
Inscrição sob o nº XXXXXXXX, com sede à Rua XXXXX, XXXX, XXXXX – XXXXXXXXX, a seguir 
designada CONCESSIONÁRIA, em decorrência do Processo CONCORRÊNCIA PUBLICA nº 
001/2010 a qual se encontravam vinculadas, firmam  o presente instrumento contratual com 
fundamento no artigo 175, “caput”, da Constituição Federal, nas Leis Federais 8.666/93 (e 
alterações), 8.987/95, com a redação dada pelo artigo 2.º da Lei Federal 9.648/98, na Lei 
Orgânica do Município, Lei Municipal nº 718/2009, no Edital de Concorrência Pública nº. 
001/2.010 e conforme as condições estipuladas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO E DO PRAZO 

O presente contrato tem por objeto a CONCESSÃO da operação de transporte coletivo, urbano 
de passageiros no Município de DIAMANTINO-MT, sob o planejamento, organização, direção, 
coordenação, controle e fiscalização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço de Operação pela 
CONTRATADA, na forma da lei e nas condições fixadas no edital, observado, o disposto no § 
1º, do artigo 6º, da Lei Federal nº. 8.987/95, o disposto na Lei Municipal nº. 39/2009, e o 
disposto no Edital de Concorrência nº. 001/2010, comprometendo-se a Contratada a executar 
os serviços de forma adequada, na condição de CONCESSIONÁRIA, nos termos da mencionada 
licitação, da qual resultou a adjudicação do referido serviço. 

§ 1º - Na hipótese de prorrogação do prazo da Concessão, na forma prevista no caput da 
Cláusula 1ª, na ocasião da prorrogação deverão ser aplicados os dispositivos contidos na 
Cláusula 3ª deste Termo, corrigindo-se os valores pelos índices oficiais de inflação. 

§ 2º - Caso a CONCESSIONÁRIA tenha interesse na prorrogação, deverá formalizar tal 
interesse em até 180 (cento e oitenta) dias antes da data de encerramento do prazo 
contratual. 

CLÁUSULA 2ª - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

Aplicam-se a este contrato, como se nele estivessem transcritas, as disposições contidas no 
Edital de Concorrência nº. 001/2010 que deu origem a esta CONCESSÃO, inclusive aquelas 
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constantes de seus anexos, as normatizações, especificações, regulamentações, portarias e 
resoluções inerentes à prestação dos serviços de transporte coletivo urbano, ainda que 
supervenientes. 

CLÁUSULA 3ª - DO VALOR DO CONTRATO  

3.1 - Estima-se o valor do contrato, pelo prazo de 10 (dez) anos, em R$ ...... (........), 
considerando-se a média de ...... (.........) passageiros pagantes por mês, tomando por base o 
valor da tarifa de R$ .... (........). 

CLÁUSULA 4ª - DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 - A meta desta CONCESSÃO é a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos 
usuários do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de passageiros no Município de 
DIAMANTINO-MT, conforme dispõe o artigo 6º, da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, sendo serviço adequado, aquele que satisfaça as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 
modicidade das tarifas. 

4.2 - Para tanto, toda e qualquer linha ou itinerário será operada sempre pela 
CONCESSIONÁRIA conforme alocação de veículos determinada pela MUNICIPALIDADE, 
observado o disposto na cláusula segunda deste instrumento. 

4.3 - A CONCESSIONÁRIA, na forma do contrato, estará comprometida com a regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade e aperfeiçoamento do Sistema, devendo 
obedecer às especificações técnicas emanadas da MUNICIPALIDADE, no que tange a 
modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação, bem 
como, a higiene, a melhoria e a expansão do serviço e a sua respectiva qualidade.  

4.4 - A CONCESSIONÁRIA deverá utilizar, para a execução dos serviços, veículos, instalações, 
equipamentos e pessoal de operação vinculados ao serviço objeto da contratação. 

4.5 - A vinculação de que trata o item anterior desta cláusula é condição expressa em todas as 
relações da CONCESSIONÁRIA com terceiros, que envolvam os bens vinculados, quer como 
objeto da própria operação, quer como garantia. 

4.6 - A CONCESSIONÁRIA não poderá dispor, para outras finalidades, dos meios materiais e 
financeiros utilizados e vinculados ao serviço sem prévia anuência da MUNICIPALIDADE, 
respeitadas as condições deste contrato. 

4.7 - O veículo registrado para prestação de serviços em determinado tipo de trabalho poderá 
operar em outro, desde que previamente acordado com a MUNICIPALIDADE. 

4.8 - O cumprimento das ordens de serviço será acompanhado pela MUNICIPALIDADE, através 
da fiscalização da operação do serviço por equipamentos de controle que puser à disposição, e 
pelos documentos emitidos pela CONCESSIONÁRIA sobre as viagens realizadas, frota 
empenhada, movimentação de passageiros e outros dados que forem solicitados. 

4.09 - A instalação de equipamentos de segurança e controle nos veículos de operação é 
obrigatória, desde que exigida pela MUNICIPALIDADE. 

4.10 - Para início da operação, a MUNICIPALIDADE fará vistoria dos veículos para 
comprovação das características e especificações técnicas fixadas neste contrato, a fim de 
registrá-los e vinculá-los ao serviço, sendo que a frota (inclusive os veículos reservas) 
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deverão obrigatoriamente ser composta por veículos com data de fabricação não 
superior a 5 (cinco) anos conforme Lei Municipal nº. 718/2009, de 03 de novembro 
de 2009. 

4.11 - A MUNICIPALIDADE poderá, a qualquer tempo, justificadamente e preservando o 
equilíbrio econômico–financeiro do contrato, determinar a ampliação da quantidade de veículos 
e de serviços objetos desta CONCESSÃO, em razão do princípio da expansão dos serviços 
contratados, observadas as garantias e diretrizes constantes do Edital. 

4.12 - A MUNICIPALIDADE receberá e analisará, em tempo hábil, as propostas e solicitações 
da CONCESSIONÁRIA, informando-a de suas conclusões. 

CLÁUSULA 5ª - DOS DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA 

São direitos da CONCESSIONÁRIA: 

5.1 - Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de CONCESSÃO, respeitados 
os princípios legais e regulamentares que regem a forma de prestação do serviço, observados 
os itens “10.2” e “10.3” da cláusula 10. 

5.2. - Recebimento de respostas escritas, no prazo de 30 (trinta) dias, às consultas por ela 
formuladas. Não havendo resposta neste prazo, a consulta será considerada aceita pela 
MUNICIPALIDADE, nos estritos limites da legislação pertinente ao objeto da consulta. 

5.3 - A CONCESSIONÁRIA poderá terceirizar os serviços de complementação e de integração, 
desde que obtenha a anuência expressa da CONCEDENTE. 

CLÁUSULA 6ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

Para cumprimento de suas responsabilidades nesta CONCESSÃO, deverá a CONCESSIONÁRIA: 

6.1 - Iniciar a operação dos serviços ora concedidos no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
contados a partir da data de assinatura deste Instrumento. 

6.2 - Disponibilizar, a contar da data do recebimento da Ordem de Serviço de Operação, frota 
de veículos necessária à adequada prestação de serviço, com as especificações e condições 
assumidas no procedimento licitatório, sob pena de caducidade da CONCESSÃO. 

6.2.1 - Independente do ano de fabricação, a MUNICIPALIDADE recusará qualquer veículo 
proposto pela CONCESSIONÁRIA se, mediante vistoria, apurar que o mesmo não atende aos 
requisitos de segurança e conforto ou qualquer norma técnica aplicável. 

6.3 - Explorar a publicidade comercial de espaços nos veículos e abrigos a serem implantados, 
à título de receita acessória, sendo que de todo o arrecadado com tal receita, 30% (trinta por 
cento) caberá a Concedente, devendo ser repassados os valores todos os meses até o dia 10, 
obrigando-se a destinar o painel localizado atrás do motorista, bem como o vidro traseiro do 
veículo  para divulgação de informações aos usuários e reportagens determinadas sempre pelo 
Poder Concedente. 

6.4 - Prestar serviço adequado, na forma prevista no regulamento próprio e conforme as 
normas técnicas e legais pertinentes. 

6.5 - Manter seguro contra riscos de responsabilidade civil para passageiros e terceiros. 

6.6 - Manter em ordem os registros, tributos, preços públicos e licenciamento dos seus 
veículos na MUNICIPALIDADE, órgão de trânsito local e demais órgãos competentes. 
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6.7 - Solicitar autorização à MUNICIPALIDADE para eventuais alterações do contrato social, de 
localização da sede, garagens, oficinas e demais instalações. 

6.8 - Franquear o acesso da fiscalização da MUNICIPALIDADE aos veículos, equipamentos e 
instalações, bem como aos seus registros contábeis e financeiros. 

6.9 - Remeter à MUNICIPALIDADE, nos prazos por ela estabelecidos, os relatórios e dados do 
serviço, de custos e de resultados contábeis e financeiros. 

6.10 - Manter atualizados os controles de passageiros transportados, de quilometragem 
percorrida e de viagens realizadas, segundo as normas estabelecidas pela MUNICIPALIDADE. 

6.11 - Observar com rigor os itinerários e programação de horários fixados pela 
MUNICIPALIDADE. 

6.12 - Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à CONCESSÃO. 

6.13 - Prestar contas da execução dos serviços à MUNICIPALIDADE e aos usuários, nos 
termos definidos neste contrato. 

6.14 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos constantes do Regulamento, das normas do 
serviço e das cláusulas contratuais. 

6.15 - Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço. 

6.16 - Cumprir as determinações da MUNICIPALIDADE, para testes de novas tecnologias e 
equipamentos e na utilização de publicidade. 

6.17 - Manter os métodos contábeis padronizados, devendo apresentar, sempre que exigido, 
balanços e balancetes dentro das normas de escrituração e nos prazos estabelecidos, 
principalmente a planilha de custos por ocasião dos eventuais reajustes anuais e revisões. 

6.18 - Contratar, com terceiros, apenas a execução de atividades acessórias ou 
complementares ao serviço, sem prejuízo de suas responsabilidades. 

6.18.1 - Os ajustes celebrados com terceiros não estabelecerão quaisquer vínculos entre os  
mesmos terceiros e a MUNICIPALIDADE. 

6.19 - A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das 
normas exigidas da CONCESSIONÁRIA. 

6.20 - Responder por todas as ações trabalhistas, cíveis e criminais e de qualquer outra 
natureza e pelos danos a terceiros a que der causa em razão da execução dos serviços objeto 
desse edital, não restando à PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT, qualquer 
responsabilidade, nem mesmo subsidiária. 

6.21 - A partir do 60º (sexagésimo) dia, no máximo, do início das operações e até o final 
deste contrato e de virtual prorrogação, deverá manter estabelecimento em DIAMANTINO 
(MT), com registro legal, e, desde a assinatura do contrato, representante legal residente no 
município, disponível, diariamente, pelo período de 24 horas. 

 6.22 - Utilizar como combustível em seus veículos, exclusivamente, o DIESEL ou outro de 
menor potencial poluidor, ficando ainda comprometida a CONCESSIONÁRIA às adaptações e 
regulamentações das normas pertinentes. 

6.23 - Sujeitar-se à prévia comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e 
depósitos do FGTS, além da regularidade tributária. 

6.24 - Arcar, por sua conta única e exclusiva, com todas as despesas necessárias à execução 



 

               ESTADO DE MATO GROSSO       Página 22 de 29 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT 

 
www.diamantino.mt.gov.br 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Av. Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2211– Jd. Eldorado- (65) 3336 1466 / 1020 
CEP: 78470-000 –DIAMANTINO / MT  -  www.diamantino.mt.gov.com.br 

dos serviços objeto deste contrato de CONCESSÃO. 

6.25 - Cumprir e fazer cumprir o previsto no inciso XXXIII, do artigo 7.º, da Constituição 
Federal. 

6.26 - Manter em serviço somente trabalhadores com situação profissional regular e 
diretamente vinculados aos serviços objeto do presente. 

6.27 - Cumprir rigorosamente as disposições legais referentes a segurança, higiene e medicina 
do trabalho. 

6.28 - Contratar, manter e treinar pessoal para operar veículo especial de transporte de 
portador de necessidades especiais, tanto no aspecto operacional do veículo, quanto no de 
atendimento às pessoas em condições especiais. 

6.29 - O cadastramento, a emissão, a comercialização e o fornecimento de passes, bilhetes e 
assemelhados, inclusive vales-transporte, em suas formas atuais ou por meio eletrônico, serão 
executados exclusivamente pela empresa concessionária do sistema de transporte coletivo de 
Diamantino-MT, ou terceiros por ela autorizados. 

6.30 – Os veículos deverão estar registrados e licenciados no domicílio do concedente. 

6.31 - Copia dos Certificados de Registro e Licenciamento dos Veículos, e o Certificado de 
Registro de Veiculo em nome da licitante, devendo estar em plena validade, ou contrato de 
compra de venda ou arrendamento mercantil. 

6.32 - O descumprimento parcial ou total desse item resultará em rescisão contratual, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, com a perda das importâncias 
pagas e a pagar e obrigará o inadimplente ao pagamento das perdas e danos causados à 
MUNICIPALIDADE. 

CLÁUSULA 7ª - DOS DIREITOS DA MUNICIPALIDADE 

São direitos da MUNICIPALIDADE: 

7.1 - Regulamentar o serviço ora concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação, na 
forma do art. 29, I, da Lei 8987/95. 

7.2 - Desenvolver projetos e programas de atualização e modernização do sistema de 
transportes, a serem apresentados à CONCESSIONÁRIA em planilhas demonstrativas de 
cálculos dos custos, bem como cronogramas físico-financeiros para cumprimento. 

7.2.1 Os projetos e programas mencionados no item 7.2 serão apresentados à CONCEDENTE 
a cada dois anos, no valor máximo correspondente a 10% (dez porcento) do valor total da 
outorga ofertada pela concessão dos serviços. 

7.3 - O livre exercício de suas atividades de planejamento, coordenação e gerenciamento, 
respeitadas as competências e determinações expressas na legislação, nos regulamentos e 
demais atos normativos. 

7.4 - A exigência dos valores devidos pela CONCESSIONÁRIA a título de valor ofertado para 
outorga, na forma do item 1.2 do Edital. 

7.5 - Utilizar-se do painel localizado atrás do motorista  para divulgação de informações aos 
usuários e reportagens determinadas sempre pelo Poder Concedente. 

7.6 - A exigência do montante correspondente a 30 % (trinta por cento) do valor percebido 
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pela Concessionária à título de receita acessória, com a exploração da publicidade comercial de 
espaços nos veículos e abrigos a serem implantados. 

 

CLÁUSULA 8ª - DAS OBRIGAÇÕES DA MUNICIPALIDADE: 

Obriga-se a MUNICIPALIDADE, através de seus órgãos, a: 

8.1 - Planejar o Sistema Municipal de Transporte Coletivo e fixar as condições de operação e 
as normas regulamentares do serviço, de forma atualizada, à medida que a reestruturação do 
sistema evoluir e o interesse público o exigir. 

8.2 - Fiscalizar a execução operacional dos serviços e exigir a regularidade fiscal e dos demais 
encargos da CONCESSIONÁRIA decorrentes da CONCESSÃO, na forma do regulamento. 

8.3 - Regulamentar, fiscalizar e auditar a Planilha Tarifária, gerindo seu funcionamento, 
diretamente ou por delegação. 

8.4 - Garantir o livre acesso da população às informações sobre os serviços de transporte. 

8.5 - Controlar, vistoriar e fiscalizar a operação dos serviços e tomar as providências 
necessárias à sua regularização. 

8.6 - Comunicar aos usuários, de modo claro, preciso e em tempo hábil, as alterações nos 
serviços de transporte. 

8.7 -  Vistoriar e fiscalizar frotas, equipamentos e instalações. 

8.8 - Fixar parâmetros e índices da planilha de custo e promover sua revisão, sempre que 
necessário. 

8.9 - Promover revisões da estrutura tarifária. 

8.10 - Operacionalizar, diretamente ou por delegação, comercialização de vale-transporte e 
quaisquer outras formas de comercialização antecipada de passagens e/ou outros meios de 
pagamento de viagens. 

8.11 - Promover auditorias técnicas, operacionais e econômico-financeiras na 
CONCESSIONÁRIA. 

8.12 - Zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, operar e solucionar as 
solicitações/reclamações dos usuários. 

8.13 - Estimular o aumento da qualidade e produtividade do serviço prestado. 

8.14 - Promover a preservação do meio ambiente e a conservação energética em ações e 
atividades relativas aos serviços de transporte coletivo urbano. 

8.15 - Estimular a participação dos usuários para defesa de interesses relativos aos serviços. 

CLÁUSULA 9ª - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 

9.1 - São obrigações do usuário dos serviços: 

9.1.1 - levar ao conhecimento da MUNICIPALIDADE e da CONCESSIONÁRIA, as 
irregularidades de que tenha ciência, referentes aos serviços prestados; 

9.1.2 - comunicar à MUNICIPALIDADE quaisquer atos ilícitos praticados pela 
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CONCESSIONÁRIA na prestação dos serviços; 

9.1.3 - preservar os bens vinculados à prestação dos serviços; 

9.1.4 - utilizar o transporte coletivo com urbanidade e obediência às normas regulamentares e 
legais pertinentes, sob pena de não ser transportado; 

9.1.5 - pagar a tarifa fixada, ressalvadas as gratuidades regulamentadas; 

9.2 - São direitos do usuário do sistema: 

9.2.1 - ser transportado com segurança nos itinerários fixados pela MUNICIPALIDADE, em 
velocidade compatível com as normas legais; 

9.2.2 - ser tratado com urbanidade e respeito pela CONCESSIONÁRIA e pela 
MUNICIPALIDADE, através de seus prepostos e empregados; 

9.2.3 - receber, da MUNICIPALIDADE e da CONCESSIONÁRIA, informações referentes ao 
sistema, inclusive para defesa de seus interesses individuais e coletivos; 

9.2.4 - devolução integral e correta do troco; 

9.2.5 - receber serviços adequados. 

9.2.6 - ser transportado gratuitamente nos casos em que a Lei assim o especificar e nos casos 
de portadores de necessidades especiais físicos da maneira especial que lhe for garantida 
também por Lei, Decreto, contrato ou qualquer outra forma de regulamentação. 

9.2.7 - ver respeitado o estatuto do idoso e a legislação municipal correlata em tudo quanto 
for afeto ao transporte coletivo. 

CLÁUSULA 10ª - DA REMUNERAÇÃO E DA REVISÃO 

10.1 - A CONCESSIONÁRIA será remunerada pela tarifa paga pelo usuário, e fixada pela 
MUNICIPALIDADE, nos termos do artigo 9.º da Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 
1.995, e conforme valores informados no Edital de licitação nº. 001/2010. 

10.2 - O reajuste da tarifa ocorrerá na forma da lei,  sempre que verificado o interesse público 
e a necessidade da recomposição dos custos do sistema, mediante atualização da planilha de 
custos. 

10.3 - A revisão da planilha de custos padrão poderá ser realizada pela MUNICIPALIDADE, 
sempre que ocorrer alteração nas especificações dos serviços, seja de ordem quantitativa ou 
qualitativa, ou diante da ocorrência de caso fortuito ou por força maior devidamente 
comprovado e que comprometa, insuportavelmente, o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. 

 10.4 - Com a finalidade de efetuar a medição dos serviços prestados, que servirá para o 
cálculo da tarifa que remunerará a CONCESSIONÁRIA, a MUNICIPALIDADE utilizará 
equipamentos homologados e/ou pessoas credenciadas para tanto. 

10.5 - Os elementos apurados, conforme o item anterior, que conflitem com os dados 
apurados pela CONCESSIONÁRIA, serão devidamente auditados. 

10.6 - As medições deverão abranger a totalidade dos serviços executados no período medido 
e delas deverão constar, discriminadamente, por dia e por serviço, a frota utilizada, o número 
de viagens remuneráveis ou não, a quilometragem remunerável ou não e os passageiros 
transportados, pagantes e não pagantes. 
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CLÁUSULA 11ª - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

Extinguir-se-á a CONCESSÃO, por: 

I - advento do termo contratual; 

II - encampação; 
III - caducidade; 
IV - rescisão; 
V - anulação; 
VI - falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA e falecimento ou incapacidade do titular, no 
caso de empresa individual, de acordo com a legislação regulamentadora da matéria. 

11.1 - Extinta a CONCESSÃO, retornam à MUNICIPALIDADE todos os bens reversíveis (se for 
o caso), direitos e privilégios transferidos à CONCESSIONÁRIA conforme previsto no edital e 
estabelecido neste instrumento, não restando à MUNICIPALIDADE qualquer responsabilidade, 
nem mesmo subsidiária. 

11.2 - Extinta a CONCESSÃO, haverá a imediata assunção do serviço pela MUNICIPALIDADE. 

11.3 - Considera-se encampação, a retomada do serviço pela MUNICIPALIDADE, durante o 
prazo da CONCESSÃO, por motivo de interesse público, conforme a legislação em vigor. 

11.4 - A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério da MUNICIPALIDADE, a 
declaração de caducidade da CONCESSÃO ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas 
as disposições deste contrato e das normas regulamentares expedidas pela MUNICIPALIDADE. 

11.5 - A caducidade da CONCESSÃO poderá ser declarada pela MUNICIPALIDADE, quando a 
CONCESSIONÁRIA: 

11.5.1 - estiver prestando serviços de forma inadequada ou portador de necessidades 
especiais, descumprindo normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade 
do serviço; 

11.5.2 - descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares 
concernentes à CONCESSÃO; 

11.5.3 - paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de 
caso fortuito ou força maior; 

11.5.4 - perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada 
prestação dos serviços concedidos; 

11.5.5 - não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; 

11.5.6 - não atender a intimação da MUNICIPALIDADE, no sentido de regularizar a prestação 
do serviço; 

11.5.7 - for condenada, em sentença transitada em julgado, por sonegação de tributos, 
inclusive contribuições sociais. 

11.6 - A declaração da caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida da verificação da 
inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito de 
ampla defesa. 

11.7 - Para a condução do processo administrativo será nomeada, pelo Sr. Prefeito Municipal, 
uma comissão, composta de no mínimo, três membros. 

11.7.1 - O processo administrativo deverá ser iniciado em até 03 (três) dias úteis, contados 
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da data de nomeação da Comissão e concluído dentro de 90 (noventa) dias, podendo este 
prazo ser prorrogado, a juízo do Senhor Prefeito Municipal; 

11.7.2 - A aplicação das penalidades previstas neste contrato não inibe a MUNICIPALIDADE, 
ou terceiros, de promover a responsabilidade civil ou criminal da CONCESSIONÁRIA e de seus 
agentes, na forma da legislação própria. 

11.8 - Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à 
CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos nesta cláusula, 
dando-se-lhe um prazo de 10 (dez) dias úteis para corrigir as falhas e transgressões 
apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais. 

11.9 - Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será 
declarada por decreto do Poder Executivo Municipal, independentemente de indenização 
prévia. 

11.10 - Declarada a caducidade, não resultará para a MUNICIPALIDADE, qualquer espécie de 
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros 
ou com empregados da CONCESSIONÁRIA. 

11.11 - O contrato de CONCESSÃO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, 
no caso de descumprimento das normas contratuais pela MUNICIPALIDADE, mediante ação 
judicial especialmente intentada para esse fim. 

11.11.1 - Na hipótese acima prevista, os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA não 
poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado. 

11.12 - A eventual anulação da licitação tornará sem efeito o contrato de CONCESSÃO. 

CLÁUSULA 12ª - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

12.1 - O poder de Polícia Administrativa será exercido pela MUNICIPALIDADE, que terá 
competência para a administração das apurações das infrações e aplicação das penas. 

12.2 - Constitui infração, a ação ou omissão que importe na inobservância, por parte da 
CONCESSIONÁRIA e seus empregados ou prepostos, das normas e instruções, conforme 
contido no Projeto Básico. 

12.3 - Serão atribuídas pontuações às infrações cometidas pela CONCESSIONÁRIA, visando 
avaliar a satisfação dos serviços por ela prestados e a avaliação das condições para a 
prorrogação de seu contrato. 

CLÁUSULA 13ª - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 - A CONCESSIONÁRIA não poderá ceder ou transferir, a qualquer título, seu controle 
societário ou a CONCESSÃO, no todo ou em parte, sem prévia anuência do PODER 
CONCEDENTE, sob pena de caducidade da CONCESSÃO. 

13.2 - Em caso de desapropriação de qualquer bem vinculado ao presente contrato de 
CONCESSÃO, durante e após sua vigência, a MUNICIPALIDADE só será imitida na posse do 
bem expropriado após prévio pagamento de seu valor, em moeda corrente nacional.  

13.3 - No que concerne aos casos omissos, serão rigorosamente obedecidas às disposições 
consubstanciadas na Lei 8.987, de 03 de fevereiro de 1995. 
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13.4 - Em até 90 (noventa) dias após a assinatura deste contrato de CONCESSÃO, a 
MUNICIPALIDADE, em conjunto com a CONCESSIONÁRIA, promoverá estudos, levantamentos 
e pesquisas visando estabelecer os procedimentos, normatizações e regulamentações 
necessárias à operação dos serviços de transporte coletivo urbano de passageiros no Município 
de Diamantino respeitado as disposições contidas no edital de licitação. 

13.5 - As eventuais despesas decorrentes deste contrato, tais como, publicações e outras, 
correrão à conta da rubrica da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 
suplementada se necessário. 

CLÁUSULA 14ª - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de DIAMANTINO (MT), com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas deste Contrato, desde que 
esgotadas todas as vias amigáveis necessárias à composição do litígio. 

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam todas as vias deste 
Contrato, de igual forma e teor para um só efeito de direito, na presença das testemunhas a 
seguir nomeadas. 

Diamantino - MT, ......... de ............... 2010 

CONTRATANTE :    _____________________________________________________ 
JUVIANO LINCOLN 
Prefeito Municipal 

CONTRATADA :    ____________________________________________________ 
 
 
TESTEMUNHAS: 
NOME: 
RG 
CPF: 
 
NOME: 
RG 
CPF: 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

(papel timbrado da empresa) 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento 
licitatório sob a modalidade de Concorrencia Publica nº. 001/2010, em 
cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º. da Constituição Federal combinado ao 
inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, que não possuímos em nosso quadro funcional 
pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, 
de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

__________________________,em _____ de _____________de 2010. 

 

Razão Social: ______________________________________ 

 
_____________________________________________________ 
Nome completo e ass. do(s) representante(s) legal(is) da empresa e carimbo do CNPJ 

 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá 
declarar  expressamente. 
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ANEXO V 
 

CONCORRENCIA PUBLICA Nº  001/2010 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

A...............................(razão social da empresa), CNPJ n.º........, localizada à ........., 

declara, em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93, que não 

existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de sua habilitação 

para este certame licitatório no Município de _____ – Estado de Mato Grosso – 

Concorrencia Publica  Nº ----/2010. 

Local e data, 

 

________________________________________________ 
 (assinatura e identificação do responsável pela empresa)  

 

 

 


