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CONCORRÊNCIA N. 05CONCORRÊNCIA N. 05CONCORRÊNCIA N. 05CONCORRÊNCIA N. 05////2008200820082008    
    
    
 

 
 

O Prefeito de Taubaté, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que 
fará realizar licitação, na modalidade de concorrênciamodalidade de concorrênciamodalidade de concorrênciamodalidade de concorrência, do tipo melhor preço,tipo melhor preço,tipo melhor preço,tipo melhor preço,    (menor valor de 
tarifa do serviço público a ser prestado), em conformidade com a Lei 8.987/95 e, 
subsidiariamente, com a Lei 8.666/93 (art. 124), nos termos da Lei Orgânica do Município, da 
Lei Municipalnº 4193 (de 02/09/08) e outras, para selecionar, sob regime de concessão, 
empresa (Código Civil, art. 44, II) que demonstre capacidade técnica para seu desempenho, 
por sua conta e risco e por prazo determinado (Lei 8.987/95, art. 2º, inc. II). 
 
As condições são as estabelecidas neste instrumento convocatório, e nos seguintes anexos: 
 

Anexo IAnexo IAnexo IAnexo I        “Projeto Básico do Sistema Integrado de Transporte Coletivo de “Projeto Básico do Sistema Integrado de Transporte Coletivo de “Projeto Básico do Sistema Integrado de Transporte Coletivo de “Projeto Básico do Sistema Integrado de Transporte Coletivo de TaubatéTaubatéTaubatéTaubaté””””    

Anexo IIAnexo IIAnexo IIAnexo II        Especificação Mínima dos ÔnibusEspecificação Mínima dos ÔnibusEspecificação Mínima dos ÔnibusEspecificação Mínima dos Ônibus        

Anexo IIIAnexo IIIAnexo IIIAnexo III        Requisitos Mínimos das InstalaçõesRequisitos Mínimos das InstalaçõesRequisitos Mínimos das InstalaçõesRequisitos Mínimos das Instalações    

Anexo IVAnexo IVAnexo IVAnexo IV        Bilhetagem EletrônicaBilhetagem EletrônicaBilhetagem EletrônicaBilhetagem Eletrônica    
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Anexo VAnexo VAnexo VAnexo V        Modelo de Declaração de Conhecimento dos Termos do EdModelo de Declaração de Conhecimento dos Termos do EdModelo de Declaração de Conhecimento dos Termos do EdModelo de Declaração de Conhecimento dos Termos do Editalitalitalital    

    

Anexo VIAnexo VIAnexo VIAnexo VI        Modelo de Declaração de Observância Às Restrições do Trabalho de MenoresModelo de Declaração de Observância Às Restrições do Trabalho de MenoresModelo de Declaração de Observância Às Restrições do Trabalho de MenoresModelo de Declaração de Observância Às Restrições do Trabalho de Menores    

Anexo VIIAnexo VIIAnexo VIIAnexo VII        Publicidade InstitucionalPublicidade InstitucionalPublicidade InstitucionalPublicidade Institucional    

Anexo VIIIAnexo VIIIAnexo VIIIAnexo VIII        Modelo do Atestado de Visita TécnicaModelo do Atestado de Visita TécnicaModelo do Atestado de Visita TécnicaModelo do Atestado de Visita Técnica    

Anexo IXAnexo IXAnexo IXAnexo IX        Metodologia e Modelo Metodologia e Modelo Metodologia e Modelo Metodologia e Modelo da Planilha de Cálculo Tarifário e planilhada Planilha de Cálculo Tarifário e planilhada Planilha de Cálculo Tarifário e planilhada Planilha de Cálculo Tarifário e planilha----referêreferêreferêreferênciancianciancia    
para Preenchimento dos Licitantespara Preenchimento dos Licitantespara Preenchimento dos Licitantespara Preenchimento dos Licitantes    

Anexo XAnexo XAnexo XAnexo X        Minuta de Contrato de ConcessãoMinuta de Contrato de ConcessãoMinuta de Contrato de ConcessãoMinuta de Contrato de Concessão    

Anexo XIAnexo XIAnexo XIAnexo XI        Pesquisa Embarque/DesembarquePesquisa Embarque/DesembarquePesquisa Embarque/DesembarquePesquisa Embarque/Desembarque    

Anexo XIIAnexo XIIAnexo XIIAnexo XII        Quadro Quadro Quadro Quadro  de Frequencia de Frequencia de Frequencia de Frequencia    

Anexo XIIIAnexo XIIIAnexo XIIIAnexo XIII        Modelo da Proposta do Valor da Tarifa Modelo da Proposta do Valor da Tarifa Modelo da Proposta do Valor da Tarifa Modelo da Proposta do Valor da Tarifa     

Anexo XIVAnexo XIVAnexo XIVAnexo XIV        Modelo para o Cálculo do Fator de UtilizaModelo para o Cálculo do Fator de UtilizaModelo para o Cálculo do Fator de UtilizaModelo para o Cálculo do Fator de Utilização ção ção ção     

Anexo XVAnexo XVAnexo XVAnexo XV        Instruções para Elaboração do Fluxo De Caixa EconômicoInstruções para Elaboração do Fluxo De Caixa EconômicoInstruções para Elaboração do Fluxo De Caixa EconômicoInstruções para Elaboração do Fluxo De Caixa Econômico    

Anexo XVIAnexo XVIAnexo XVIAnexo XVI        Instruções para Elaboração do Fluxo De Caixa Econômico.XLSInstruções para Elaboração do Fluxo De Caixa Econômico.XLSInstruções para Elaboração do Fluxo De Caixa Econômico.XLSInstruções para Elaboração do Fluxo De Caixa Econômico.XLS    

Anexo XVIIAnexo XVIIAnexo XVIIAnexo XVII        Dados Operacionais AtuaisDados Operacionais AtuaisDados Operacionais AtuaisDados Operacionais Atuais    

Anexo XVIIIAnexo XVIIIAnexo XVIIIAnexo XVIII                    Dados Sócio Dados Sócio Dados Sócio Dados Sócio ---- Econômicos Econômicos Econômicos Econômicos    

Anexo XIXAnexo XIXAnexo XIXAnexo XIX        Modelo Proposto para as TaModelo Proposto para as TaModelo Proposto para as TaModelo Proposto para as Tabelasbelasbelasbelas    

Anexo XXAnexo XXAnexo XXAnexo XX        Regulamento Sintético da ConcessãoRegulamento Sintético da ConcessãoRegulamento Sintético da ConcessãoRegulamento Sintético da Concessão    

Anexo XXIAnexo XXIAnexo XXIAnexo XXI        Sistema de Informação ao UsuárioSistema de Informação ao UsuárioSistema de Informação ao UsuárioSistema de Informação ao Usuário    

Anexo XXIIAnexo XXIIAnexo XXIIAnexo XXII        Ordem de Serviço AtualOrdem de Serviço AtualOrdem de Serviço AtualOrdem de Serviço Atual    

Anexo XXIII       Leis Anexo XXIII       Leis Anexo XXIII       Leis Anexo XXIII       Leis     

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES ATÉ: dia 06/02/2009, às 09:45 min. 
 
DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 30 (trinta) minutos apósapósapósapós    o término do prazo para 
recebimento dos mesmos, em seção pública. 
 
LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Taubaté, situada à Praça Dr. Félix Guisard, 11 – 1º. Andar, centro, 
mesma localidade.  



            

                               

 

 

AV. TIRADENTES 520, CEP 12030-180 – CAIXA POSTAL 320 – TELEFONE PABX:(12) 3625-5000 – FAX: (12) 3624-6444 

3 

Prefeitura Municipal de Taubaté      
Estado de São Paulo 

SUMÁRIO 

 

1. Preâmbulo             4 

2. Objeto, Metas E Prazo da Concessão         5 

3. Das Condições Para Participação        6 

4. Condições Necessárias À Prestação Adequada dos Recebimentos das Propostas  

             

5. Recebimento das Propostas         10 

6. Fornecimento de Informações Para Elaboração das Propostas   10 

7. Documentos Referentes À Qualificação Técnica: Capacidade Técnico-Operacional do 

Licitante E Capacidade Técnico-Profissional       11 

8. Documentos Referentes À Idoneidade Financeira      12 

9. Documentos Referentes À Regularidade Jurídica      15 

10. Documentos Referentes À Regularidade Fiscal      15 

11. Receitas Alternativas           16 

12. Direitos E Obrigações          16 

13. Critérios de Reajuste E Revisão da Tarifa       17 

14. Desapropriações           20 

15. Do Contrato de Concessão          20 

16. Vale-Transporte           20 

17. Envelopes E Conteúdos           20 

18. Invólucro No 1 –Qualificação         21 

19. Das Disposições Relativas à Apresentação da Documentação...   21 

20. Invólucro No 2 – Metodologia         22 

21. Critérios de Julgamento da Metodologia       24 

22. Detalhamento da Metodologia         24 

23. Invólucro No 3 – Proposta Comercial        40 

24. Fluxo de Caixa            42 

25. Cláusulas Resolutivas          44 

26. Julgamento das Propostas          44 

27. Recursos             47 

28. Assinatura do Contrato de Concessão        47 

29. Disposições Gerais           48 

 
 
 



            

                               

 

 

AV. TIRADENTES 520, CEP 12030-180 – CAIXA POSTAL 320 – TELEFONE PABX:(12) 3625-5000 – FAX: (12) 3624-6444 

4 

Prefeitura Municipal de Taubaté      
Estado de São Paulo 

1. PREÂMBULO (LEI 8.666PREÂMBULO (LEI 8.666PREÂMBULO (LEI 8.666PREÂMBULO (LEI 8.666/93, ART. 40)/93, ART. 40)/93, ART. 40)/93, ART. 40)    

A presente licitação justifica-se pelo fato de não poder a Prefeitura assumir, por meios 
próprios e diretamente, a operação dos serviços; a mesma não dispõe de orçamento para os 
investimentos necessários, nem da indispensável experiência específica exigida. 

Assim, como facultado por lei, a Prefeitura delegará a execução deste importante 

serviço, nos termos da legislação vigente no país e no município. 

1.1.1.1.1.1.1.1. Título:Título:Título:Título:    

  Concessão de serviço de transporte coletivo de passageiros do Município de 
Taubaté (SP). 

1.2.1.2.1.2.1.2. Modalidade:Modalidade:Modalidade:Modalidade:    

  Concorrência pelo menor valor da tarifa, mediante pagamento de Outorga fixa, 
para Concessão de serviços públicos à Empresa (CC., art. 44, II e Lei 8.987/95, art. 2º, II), 
vedada a participação de consórcio.    

1.3.1.3.1.3.1.3. Local, data e horário para recebimento dos envelopes contendo a documentação e Local, data e horário para recebimento dos envelopes contendo a documentação e Local, data e horário para recebimento dos envelopes contendo a documentação e Local, data e horário para recebimento dos envelopes contendo a documentação e 
propostas:propostas:propostas:propostas:    

  Os envelopes contendo as propostas deverão ser entregues e protocolados até às 
09:45 ( nove horas e quarenta e cinco minutos) do dia 06/02/2009, na  Sala de Reuniões da 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Taubaté, situada à Praça Dr. 
Félix Guisard, 11 – 1º. Andar, centro, mesma localidade.  

  A reunião de abertura dos envelopes de habilitação será iniciada às 10:15 (dez 
horas e quinze minutos), no mesmo dia e local. 

1.4.1.4.1.4.1.4. Aquisição do Edital:Aquisição do Edital:Aquisição do Edital:Aquisição do Edital:    

  No mesmo endereço supra, mediante pagamento de R$ 40,00 reais para cobertura 
das despesas de fornecimento, no horário de expediente da Prefeitura. 

1.5.1.5.1.5.1.5. Visita técnica:Visita técnica:Visita técnica:Visita técnica:        
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  A visita técnica deverá ser realizada no máximo até 48 horas antes da  entrega das 
propostas.    
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2. OBJETO, METAS E PRAZOBJETO, METAS E PRAZOBJETO, METAS E PRAZOBJETO, METAS E PRAZO DA CONCESSÃO. O DA CONCESSÃO. O DA CONCESSÃO. O DA CONCESSÃO.     

 

2.1.2.1.2.1.2.1. Objeto da concessão dos serviços:Objeto da concessão dos serviços:Objeto da concessão dos serviços:Objeto da concessão dos serviços:    

  Constitui objeto da licitação a concessão de serviço de transporte coletivo de 
passageiros do município de Taubaté (SP) especificados no Anexo I, através da seleção de 
empresa que apresentar a melhor proposta, para prestar serviço público essencial de 
transporte coletivo de passageiros, no Município de Taubaté, e de pagamento da outorga da 
concessão fixado em R$ 1.000.000,00 ( um Milhão de reais), a ser paga por ocasião de 
assinatura de contrato, segundo as normas estabelecidas na legislação e condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos 

2.2.2.2.2.2.2.2. Operação dos ServiçosOperação dos ServiçosOperação dos ServiçosOperação dos Serviços    

  O serviço municipal de transporte coletivo de passageiros em Taubaté será operado 
mediante serviço vinculado a área de operação especificada no Anexo I. 

2.3.2.3.2.3.2.3. Prazo:Prazo:Prazo:Prazo:    

  O prazo inicial da concessão é de 15 anos, podendo ser prorrogado por 10 anos, na 
forma prevista no instrumento de contrato, porém, condicionado à adequada prestação do 
serviço, e respeitadas as exigências técnicas. 

2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1. O início dos serviços dar-se-á mediante recebimento da ordem de 
serviço, no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da data da contratação da 
licitação. 

2.4.2.4.2.4.2.4. Investimentos previstos pela CONCESSIONÁRIA:Investimentos previstos pela CONCESSIONÁRIA:Investimentos previstos pela CONCESSIONÁRIA:Investimentos previstos pela CONCESSIONÁRIA:    

De acordo com as referências contidas no Anexo I, estima-se que o investimento a 
ser efetuado pelo licitante é da ordem de: 

R$ 17.325.760,00 (dezessete milhões trezentos e vinte e cinco mil setecentos e 
sessenta reais).  

Este consiste nos seguintes itens: 

Investimento em 80 veículos, com valor médio ponderado de R$ 177.700,00 cada 
um (80 x 177.700,00 = R$ 14.216.000,00); investimento para bilhetagem 
eletrônica arbitrado em R$9.000,00 por ônibus (80 x 9.000,00 = R$ 720.000,00); 
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e, por fim, custo de instalações, imóveis, máquinas e equipamentos necessários, 
previsto em R$ 2.389.700,00. 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PDAS CONDIÇÕES PARA PDAS CONDIÇÕES PARA PDAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃOARTICIPAÇÃOARTICIPAÇÃOARTICIPAÇÃO    

Poderão participar desta licitação todas as empresas interessadas que: 

3.1.3.1.3.1.3.1.  Atenderem às condições deste edital, em especial as que: apresentem os 
documentos necessários para sua habilitação, conforme constante do item 19 deste edital. 

3.2.3.2.3.2.3.2. Comprovem capacitação técnica e financeira, mediante a apresentação dos 
documentos mencionados nos itens 7 e 8 deste edital; e tenham participado da visita técnica a 
que se refere o item 1.5 por intermédio de Profissional devidamente habilitado. 

3.3.3.3.3.3.3.3. Tenham prestado garantia de participação na forma prevista no sub-item 8.2.1. 
deste edital. 

3.4.3.4.3.4.3.4. Não poderão, contudo, participar aquelas que se enquadrem, dentre outras 
estabelecidas por lei, em uma ou mais das situações seguintes:    

3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1. Se apresentarem sob a forma de consórcio; 

3.4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2. Estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de participação 
em licitação ou de impedimento de contratar com a Administração, imposta pelo 
Município de Taubaté, suas Fundações ou Autarquias, nos termos do art. 87, inciso 
III, da Lei 8666/93; 

3.4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar com a Administração 
Pública e quaisquer de seus órgãos descentralizados, nos termos do art. 87, inciso 
IV, da Lei 8666/93; 

3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4.4. Encontrem-se sob processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 
concordatárias ou falidas, ou, ainda, que estejam em processo de liquidação ou 
dissolução; 

3.4.5.3.4.5.3.4.5.3.4.5. Entre cujos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos ou 
empregados haja alguém que seja diretor ou servidor dentro do quadro funcional de 
servidores públicos do Município de Taubaté; 

3.4.6.3.4.6.3.4.6.3.4.6. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei nº 8.666/93; 
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3.4.7.3.4.7.3.4.7.3.4.7. Que não tenham participado da visita técnica ou que não tenham 
prestado garantia de participação. 

3.4.8.3.4.8.3.4.8.3.4.8. Não se enquadram na definição de empresa (Art 44,II, c.c) 

3.5.3.5.3.5.3.5. As condições acima, de 3.4.2 a 3.4.6 aplicar-se-ão a eventual empresa contratada 
pela Concessionária, nos termos do § 1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/95. 

3.6.3.6.3.6.3.6. A simples participação da licitante através da apresentação dos envelopes gera a 
presunção de que: 

3.6.1.3.6.1.3.6.1.3.6.1. Recebeu e tem pleno conhecimento de todos os elementos técnicos, 
das condições gerais e particulares da licitação, e possui informações suficientes 
para apresentação de sua proposta bem como integral cumprimento do contrato, 
não podendo invocar qualquer desconhecimento como condição impeditiva; 

3.6.2.3.6.2.3.6.2.3.6.2. A entrega dos envelopes implica na total sujeição da licitante aos 
termos deste edital e de seus anexos importando em total concordância com os 
mesmos; 

3.6.3.3.6.3.3.6.3.3.6.3. Sua proposta engloba todos os materiais, mão-de-obra, serviços, taxas, 
impostos, encargos trabalhistas e sociais, canteiros de serviços, energia elétrica, 
abastecimento de água, consumo de combustível, escritório, ensaios, testes e 
análises, máquinas e equipamentos; 

3.6.4.3.6.4.3.6.4.3.6.4. Assume integralmente a responsabilidade sobre os materiais e 
equipamentos adquiridos e utilizados para execução dos serviços, tanto no que se 
refere ao seu pagamento, quanto a sua qualidade e produtividade; 

3.6.5.3.6.5.3.6.5.3.6.5. Responde perante a Concedente pelos serviços eventualmente 
contratados per si, como se fosse executado por ela própria proponente, sendo que 
qualquer contratação nesse sentido dependerá de expressa autorização do Poder 
Concedente. 

3.6.6.3.6.6.3.6.6.3.6.6. São partes integrantes do presente Edital, os seguintes anexos: 

    

Anexo IAnexo IAnexo IAnexo I        “Projeto Básico do Sistema Integrado de Transporte Coletivo de “Projeto Básico do Sistema Integrado de Transporte Coletivo de “Projeto Básico do Sistema Integrado de Transporte Coletivo de “Projeto Básico do Sistema Integrado de Transporte Coletivo de TaubatéTaubatéTaubatéTaubaté””””    

Anexo IIAnexo IIAnexo IIAnexo II        Especificação Mínima dos ÔnibusEspecificação Mínima dos ÔnibusEspecificação Mínima dos ÔnibusEspecificação Mínima dos Ônibus        

Anexo IIIAnexo IIIAnexo IIIAnexo III        Requisitos Mínimos das InstalaçõesRequisitos Mínimos das InstalaçõesRequisitos Mínimos das InstalaçõesRequisitos Mínimos das Instalações    
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Anexo XVIAnexo XVIAnexo XVIAnexo XVI        Instruções para Elaboração do Fluxo De Caixa Econômico.XLSInstruções para Elaboração do Fluxo De Caixa Econômico.XLSInstruções para Elaboração do Fluxo De Caixa Econômico.XLSInstruções para Elaboração do Fluxo De Caixa Econômico.XLS    

Anexo XVIIAnexo XVIIAnexo XVIIAnexo XVII        Dados Operacionais AtuaisDados Operacionais AtuaisDados Operacionais AtuaisDados Operacionais Atuais    

Anexo XAnexo XAnexo XAnexo XVIIIVIIIVIIIVIII                    DadDadDadDados Sócio os Sócio os Sócio os Sócio ---- Econômicos Econômicos Econômicos Econômicos    

Anexo XAnexo XAnexo XAnexo XIIIIXXXX        Modelo Proposto para as TabelasModelo Proposto para as TabelasModelo Proposto para as TabelasModelo Proposto para as Tabelas    

Anexo XXAnexo XXAnexo XXAnexo XX        Regulamento Sintético da ConcessãoRegulamento Sintético da ConcessãoRegulamento Sintético da ConcessãoRegulamento Sintético da Concessão    

Anexo XXIAnexo XXIAnexo XXIAnexo XXI        Sistema de Informação ao UsuárioSistema de Informação ao UsuárioSistema de Informação ao UsuárioSistema de Informação ao Usuário    

Anexo XXIIAnexo XXIIAnexo XXIIAnexo XXII        Ordem de Serviço AtualOrdem de Serviço AtualOrdem de Serviço AtualOrdem de Serviço Atual    

Anexo XXIII       LeisAnexo XXIII       LeisAnexo XXIII       LeisAnexo XXIII       Leis    

    

4. CONDIÇÕES NECESSÁRIACONDIÇÕES NECESSÁRIACONDIÇÕES NECESSÁRIACONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO ADEQUAS À PRESTAÇÃO ADEQUAS À PRESTAÇÃO ADEQUAS À PRESTAÇÃO ADEQUADA DA DA DA DOS SERVIÇOS (LEI DOS SERVIÇOS (LEI DOS SERVIÇOS (LEI DOS SERVIÇOS (LEI 

8.987/95, ART. 18, I8.987/95, ART. 18, I8.987/95, ART. 18, I8.987/95, ART. 18, II)I)I)I)    

 

4.1.4.1.4.1.4.1. Os serviços deverão ser inicialmente executados conforme a operação atualmente operação atualmente operação atualmente operação atualmente 
realizadarealizadarealizadarealizada e na vigência do contrato deverá se adequar ao plano de transporte do Anexo I, em 
conformidade com as normas, prazos e especificações constantes deste Edital, de seus anexos, 
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do Contrato de Concessão e demais normas pertinentes, obedecendo aos procedimentos 
operacionais estabelecidos, de forma a atender as linhas regulares previstas.  

4.2.4.2.4.2.4.2. Na frota convencional total das linhas urbanas, registrada no Município, deverão ser 
disponibilizados 05 (cinco)    veículos especificados para pessoas portadoras de deficiência ou 
mobilidade reduzida (art. 6º, parágrafo 1º, I, do Decreto N.º.296/2004), cuja quantidade está 
especificada no Anexo I,  

4.3.4.3.4.3.4.3. Todos os veículos a serem utilizados na prestação do serviço concedido devem ser 
previamente aprovados por vistoria do Poder Concedente, devendo possuir as especificações 
mínimos previstas neste Edital, de acordo com o Anexo II, considerando os prazos ora 
estabelecidos. Anualmente, durante a vigência do contrato de concessão, a operadora fica 
obrigada a renovar, no mínimo, 20% (vinte por cento) de sua frota de veículos, até que se 
atinja e se mantenha a idade média da frota de 06 (seis) anos e idade máxima dos veículos de 
10 (dez) anos. 

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1. Para o início do contrato a idade máxima de cada veículo não poderá ser 
superior a 10 (dez) anos. 

4.4.4.4.4.4.4.4. A concessionária deverá manter, durante toda a vigência do contrato de concessão, 
instalações adequadas, próprias ou não, para abrigar e efetuar a manutenção dos veículos, 
bem como escritórios. 

4.5.4.5.4.5.4.5. O licitante vencedor deverá disponibilizar tempo e/ou espaço físico (nas áreas 
internas e externas dos ônibus), para que o Município efetue publicidade institucional, nos 
termos do Anexo VII. 

4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1. Deverá ser disponibilizado sem custo pela concessionária para uso da 
propaganda institucional, 20% do tempo e/ou espaço físico da publicidade comercial 
afixada, ou através de áudio e/ou vídeo, e veículos (internas e externas). 

4.5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2. Além do disposto no item 4.5.1, fica convencionado que o espaço interno 
localizado no painel atrás do banco do motorista de todos os veículos da frota da 
concessionária, em toda a sua largura e no mínimo 1,00 (um) metros de altura, 
deverá ser por ela cedido para o uso de propaganda institucional da Prefeitura, nas 
ocasiões em que tal for solicitado. 

4.6.4.6.4.6.4.6. O licitante vencedor deverá disponibilizar um Sistema de Controle Operacional 
informatizado, instalado na empresa, mantendo o banco de dados atualizado, prevendo-se no 
mínimo os seguintes itens: 

a. registro da frota, com a idade média; 
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b. registro das linhas, itinerários com as respectivas quilometragens aferidas; 
c. tabelas dos horários previstos de inicio de todas as viagens de todas as linhas; 
d. dados operacionais realizados por período mensal (Km, passageiros, frota 

operante, IPK e IPKeq). 
e. a localização dos veículos em tempo real, com a comparação entre horários 

previstos e realizados por parada, e a demanda transportada   
 

4.7.4.7.4.7.4.7. O licitante vencedor deverá implantar um Programa de Informações ao Usuário com 
Central de Informações (0800 ou equivalente), serviço de atendimento a reclamações, quadro 
de divulgação de linhas, trajetos e horários disponibilizados ao usuário, conforme Anexo XXI. 

 

5. RECEBIMENTO DAS PROPRECEBIMENTO DAS PROPRECEBIMENTO DAS PROPRECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (LEI 8.987/95,OSTAS (LEI 8.987/95,OSTAS (LEI 8.987/95,OSTAS (LEI 8.987/95, ART. 18, III) ART. 18, III) ART. 18, III) ART. 18, III)    

 

5.1.5.1.5.1.5.1. As propostas serão entregues lacradas, na Sala de Reuniões da Comissão 
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Taubaté, situada à Praça Dr. Félix 
Guisard, 11 – 1º andar, Centro. Após horário limite para a entrega, não mais será recebida 
nenhuma proposta ou mesmo documentos complementares às propostas já entregues. 

 

6. FORNECIMENTO DE INFOFORNECIMENTO DE INFOFORNECIMENTO DE INFOFORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA ELABORARMAÇÕES PARA ELABORARMAÇÕES PARA ELABORARMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS (LÇÃO DAS PROPOSTAS (LÇÃO DAS PROPOSTAS (LÇÃO DAS PROPOSTAS (LEI EI EI EI 

8.987/95, ART. 18, I8.987/95, ART. 18, I8.987/95, ART. 18, I8.987/95, ART. 18, IV)V)V)V)    

 

6.1.6.1.6.1.6.1. Todas as informações, básicas para elaboração da proposta, encontram-se inseridas 

neste Edital e seus anexos, sendo, todavia, exigida visita técnica, conforme antecipado no 
preâmbulo, a fim de que o licitante conheça as particularidades do Município de Taubaté (SP).  

6.2.6.2.6.2.6.2.  Na visitação técnica os licitantes, acompanhados do Poder Concedente, visitarão o 
Município, percorrendo algumas das linhas mais significativas, objeto desta concessão. 

6.3.6.3.6.3.6.3. Qualquer questionamento feito durante a visita técnica será reduzido a termo pelo 
próprio licitante e respondido no momento ou posteriormente pela comissão de licitação, 
também reduzido a termo, sendo estas perguntas e respostas enviadas a todos os licitantes 
que compraram o Edital, passando a integrá-lo. 
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6.4.6.4.6.4.6.4. Participarão da visita técnica, colaboradores indicados pela licitante, sendo que um 
deles deve ser o seu representante legal ou procurador com poderes específicos para fins de 
representá-lo neste certame. 

6.5.6.5.6.5.6.5. Após a visita técnica, o licitante receberá o Atestado de Visita Técnica (Anexo VIII) 
que constitui documento de habilitação no título de qualificação técnica, devendo ser colocado 
no envelope pertinente, sem o qual a empresa será desqualificada. 

 

7. DOCUMENTOS REFERENTEDOCUMENTOS REFERENTEDOCUMENTOS REFERENTEDOCUMENTOS REFERENTES À QUALIFICAÇÃO TÉCS À QUALIFICAÇÃO TÉCS À QUALIFICAÇÃO TÉCS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: CAPACIDADE TÉCNICA: CAPACIDADE TÉCNICA: CAPACIDADE TÉCNICA: CAPACIDADE TÉCNICONICONICONICO----

OPERACIONAL DO LICITOPERACIONAL DO LICITOPERACIONAL DO LICITOPERACIONAL DO LICITANTE E CAPACIDADE TÉANTE E CAPACIDADE TÉANTE E CAPACIDADE TÉANTE E CAPACIDADE TÉCNICOCNICOCNICOCNICO----PROFISSIONAL (LEI 8.PROFISSIONAL (LEI 8.PROFISSIONAL (LEI 8.PROFISSIONAL (LEI 8.987/95, ART. 987/95, ART. 987/95, ART. 987/95, ART. 
18, V; LEI 8.666/93,18, V; LEI 8.666/93,18, V; LEI 8.666/93,18, V; LEI 8.666/93, ART. 30) ART. 30) ART. 30) ART. 30)    

 

7.1.7.1.7.1.7.1. Capacidade técnico-operacional do licitante 

7.1.1.7.1.1.7.1.1.7.1.1. Atestados que comprovem a realização de atividade anterior pertinente 
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 
demonstrando a aptidão inequívoca do licitante para realização do objeto licitado 
(Lei 8.666/93, art.30, inc. II). 

7.1.2.7.1.2.7.1.2.7.1.2. Considera-se atividade pertinente: 

a. Em características compatíveis, qualquer atividade de transporte 
coletivo de passageiros em serviço público municipal, 
intermunicipal, interestadual ou internacional de passageiros ou em 
serviço privado autorizado de ônibus de fretamento contínuo; 

b. Em quantidade compatível, que o serviço atestado tenha sido 
prestado com pelo menos o quantitativo abaixo, os quais não 
ultrapassam 50% do total estimado para esta contratação. 

1,7389 milhões de viagens realizadas com passageiros a bordo (ida 
ou volta); e 6.480 ônibus x mês. 

7.1.3.7.1.3.7.1.3.7.1.3. No caso de serviço público, o atestado deverá ser fornecido pelo Poder 
Concedente, a quem o licitante preste ou tenha prestado serviços. 
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7.1.4.7.1.4.7.1.4.7.1.4. No caso de serviço particular de fretamento contínuo, o atestado 
poderá ser dado pela pessoa jurídica pública ou privada, a quem os serviços 
estejam sendo ou tenham sido prestados. 

7.1.5.7.1.5.7.1.5.7.1.5. O atestado deverá ser firmado por pessoa que efetivamente responda 
civilmente pela empresa ou órgão público declarante. 

7.1.6.7.1.6.7.1.6.7.1.6. Só será aceito atestado que faz referência expressa às características 
do serviço prestado, à quantidade de veículos utilizados, por tipo, ao número de 
viagens de ida e volta e a data do início e de término da prestação de tal serviço, 
prazo este que deverá ser apresentado em meses (considerar meses inteiros). 

7.1.7.7.1.7.7.1.7.7.1.7. Poderá a Administração oficiar o licitante ou diligenciar a quem que 
seja, na forma do art. 43 da Lei 8.666/93, a fim de verificar a veracidade das 
informações contidas nos atestados, podendo requerer documentos ou informações, 
tais como cópia de contratos, recolhimento de tributos, dentre outros cabíveis. 

7.2.7.2.7.2.7.2. Capacidade técnico-profissional 

7.2.1.7.2.1.7.2.1.7.2.1. Indicação do pessoal técnico (Lei 8.666/93, art. 30, II) considerado 
essencial para o cumprimento do objeto da licitação, mediante a comprovação do 
licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da 
proposta, um profissional de nível superior, inscrito no seu respectivo órgão de 
classe. 

7.2.2.7.2.2.7.2.2.7.2.2. Entende-se como pertencente ao quadro permanente, profissionais com 
vínculo empregatício com o licitante, sócio gerente no caso de empresas por cotas, 
ou administrador instituído pela assembléia em caso de sociedade por ações, ou nos 
termos da Súmula Nº. 25 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

7.2.3.7.2.3.7.2.3.7.2.3. O profissional acima indicado deve participar na execução do futuro 
contrato de concessão, só podendo ser substituído com prévia autorização do Poder 
Concedente (Lei 8.666/93, art. 30, §10). 

7.3.7.3.7.3.7.3. Comprovação de realização da visita técnica 

7.3.1.7.3.1.7.3.1.7.3.1. Comprovação de que realizou a visita técnica (Item 6.2), por meio do 
Atestado de Comparecimento à Visita Técnica (Anexo VIII) fornecido pelo órgão 
licitante, bem como declaração (Anexo V) de que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação (Lei 8.666/93, art. 30, III). 
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8. DOCUMENTOS REFERENTEDOCUMENTOS REFERENTEDOCUMENTOS REFERENTEDOCUMENTOS REFERENTES À IDONEIDADE FINANS À IDONEIDADE FINANS À IDONEIDADE FINANS À IDONEIDADE FINANCEIRA (LEI 8.987/95,CEIRA (LEI 8.987/95,CEIRA (LEI 8.987/95,CEIRA (LEI 8.987/95, ART. 18,  ART. 18,  ART. 18,  ART. 18, 

V; LEI 8.666/93, ARTV; LEI 8.666/93, ARTV; LEI 8.666/93, ARTV; LEI 8.666/93, ART. 31). 31). 31). 31)    

 

8.1.8.1.8.1.8.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, (ano de 
2007), na forma da Lei, registrado na Junta Comercial do Estado e/ou publicado na imprensa, 
com os termos de abertura e encerramento, assinado pelo contador responsável e pelo 
proprietário da empresa, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, conforme índices descritos a seguir, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da 
data da apresentação da proposta (Artigo 31, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21.06.93): O 
Balanço e as demonstrações a serem apresentados, deverão ser cópia extraída do Livro Diário, 
com apresentação do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente 
autenticado pela Junta Comercial do Estado.  Em se tratando de sociedade por ações (“SA”), 
deverá ser apresentada à publicação em órgão de imprensa oficial. A avaliação será efetuada 
através das seguintes análises: 

 

PPPParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação    de de de de CCCCapital deapital deapital deapital de    TerceirosTerceirosTerceirosTerceiros =  =  =  =     

((((Passivo Circulante + Passivo Circulante + Passivo Circulante + Passivo Circulante + Exigível Exigível Exigível Exigível Longo PrazoLongo PrazoLongo PrazoLongo Prazo) / () / () / () / (Passivo CiPassivo CiPassivo CiPassivo Circulante + rculante + rculante + rculante + 
Exigível a Longo Prazo + Patrimônio Líquido)Exigível a Longo Prazo + Patrimônio Líquido)Exigível a Longo Prazo + Patrimônio Líquido)Exigível a Longo Prazo + Patrimônio Líquido) 

Liquidez geralLiquidez geralLiquidez geralLiquidez geral    = = = = ((((AtivoAtivoAtivoAtivo    Circulante + Realizável a Longo PrazoCirculante + Realizável a Longo PrazoCirculante + Realizável a Longo PrazoCirculante + Realizável a Longo Prazo) / () / () / () / (Passivo Passivo Passivo Passivo 
Circulante + Exigível a Longo Prazo)Circulante + Exigível a Longo Prazo)Circulante + Exigível a Longo Prazo)Circulante + Exigível a Longo Prazo) 

Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido  

Será considerada como portadora de boa situação financeira, a licitante que obtiver: 

a. Participação de Capital de Terceiros não poderá ser superior a 0,60. 

b. Liquidez Geral deverá ser maior ou igual a 0,70 
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c. Patrimônio Líquido deverá ser maior ou igual a R$ 2.000,000,00 (dois milhões de reais) 

Os índices serão calculados sempre com duas casas decimais, arredondando-se as frações para 
o centésimo mais próximo, superior ou inferior. 

As empresas deverão entregar os Quadros 1 e 2 a seguir, preenchidos com os dados 
solicitados, utilizando os valores obtidos mediante a aplicação das fórmulas indicadas. 

 

CAPACITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Quadro 1 

    

Quadro 2 

ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice    Índice CalculadoÍndice CalculadoÍndice CalculadoÍndice Calculado    

Participação de Capital de TerceirosParticipação de Capital de TerceirosParticipação de Capital de TerceirosParticipação de Capital de Terceiros        

Liquidez GeralLiquidez GeralLiquidez GeralLiquidez Geral        

    

8.2.8.2.8.2.8.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica (Lei 8.666, art. 31 II). 

8.2.1.8.2.1.8.2.1.8.2.1. Comprovante de que a Licitante prestou a garantia a que alude o inciso 
III do Artigo 31 da Lei Federal n.º 8.666/93, no valor de 0,1% (zero vírgula um por 
cento) do valor integral estimado do contrato, a ser realizado até o dia útil anterior 
à data designada para recebimento dos envelopes de participação. A garantia 
deverá ser depositada na tesouraria da Prefeitura Municipal de Taubaté no horário 
compreendido entre as 10:00 e 16:00 horas. 
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8.2.2.8.2.2.8.2.2.8.2.2. De acordo com as referências contidas no Anexo I, para efeito do item 
supra, o valor do contrato de concessão por veículo operacionalpor veículo operacionalpor veículo operacionalpor veículo operacional é estimado em R$ R$ R$ R$ 
3.359.980,3.359.980,3.359.980,3.359.980,00000000    (três milhões, trezentos e cinqüenta e nove mil novecentos e oitenta 
reais) calculado com base na previsão de receita ao longo dos 15 (quinze) anos de 
contrato. Para a comprovação do item 8.2.1, o licitante deverá considerar 72 
(setenta e dois) veículos operacionais. 

8.3.8.3.8.3.8.3. Prova de patrimônio líquido não inferior a 2.000.000,00 (dois milhões de reais),  
comprovado pelo último balanço exigível (Lei 8.666/93, art. 31, § 3°). 

8.3.1.8.3.1.8.3.1.8.3.1. De acordo com as referências contidas no Anexo I, para efeito de 
comparação, o valor do contrato de concessão por veículo operacionalpor veículo operacionalpor veículo operacionalpor veículo operacional é estimado 
em R$ R$ R$ R$ 3.359.980,003.359.980,003.359.980,003.359.980,00    (três milhões, trezentos e cinqüenta e nove mil novecentos e 
oitenta reais) calculado com base na previsão de receita ao longo dos 15 (quinze) 
anos de contrato. Para a comprovação do item 8.3, o licitante deverá considerar 72 
(setenta e dois) veículos operacionais. 

 

9. DOCUMENTOS REFERENTEDOCUMENTOS REFERENTEDOCUMENTOS REFERENTEDOCUMENTOS REFERENTES À REGULARIDADE JURS À REGULARIDADE JURS À REGULARIDADE JURS À REGULARIDADE JURÍDICA (LEIÍDICA (LEIÍDICA (LEIÍDICA (LEI 8.987/95, ART. 18,  8.987/95, ART. 18,  8.987/95, ART. 18,  8.987/95, ART. 18, 

V; LEI 8.666/93, ARTV; LEI 8.666/93, ARTV; LEI 8.666/93, ARTV; LEI 8.666/93, ART. 28). 28). 28). 28)    

 

9.1.9.1.9.1.9.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social da pessoa jurídica (Código Civil, art. 44, 
II) em vigor, devidamente registrado, cujo objetivo social inclua transporte de passageiros, 
urbanos ou rodoviários; no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de 
eleição de seus administradores. 

9.2.9.2.9.2.9.2. Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir. 

9.3.9.3.9.3.9.3. Declaração que observa a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de catorze anos (Constituição, art. 7º, inc. XXXIII, da 
Constituição e Lei 8.666/93, art. 27, inc. V), conforme modelo (Anexo VI). 
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10. DOCUMENTOS REFERENTEDOCUMENTOS REFERENTEDOCUMENTOS REFERENTEDOCUMENTOS REFERENTES À REGULARIDADE FISS À REGULARIDADE FISS À REGULARIDADE FISS À REGULARIDADE FISCAL (LEI 8.987/95, ACAL (LEI 8.987/95, ACAL (LEI 8.987/95, ACAL (LEI 8.987/95, ART. 18, V; RT. 18, V; RT. 18, V; RT. 18, V; 

LEI 8.666/93, ART. 2LEI 8.666/93, ART. 2LEI 8.666/93, ART. 2LEI 8.666/93, ART. 29)9)9)9)    

 

10.1.10.1.10.1.10.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, sendo o objeto 
do cadastro compatível com o objeto licitado.  

10.2.10.2.10.2.10.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, em atividade de transporte de passageiros, urbanos 
ou rodoviários. 

10.3.10.3.10.3.10.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão negativa emitida 
pela Receita Federal e quanto à dívida ativa da União fornecida pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional. Hoje estas certidões são emitidas em conjunto, conforme a nova legislação 
em vigor), Estadual e Municipal (esta envolve tanto os tributos mobiliários quanto os 
imobiliários) do domicílio ou da sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.4.10.4.10.4.10.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei. 

10.5.10.5.10.5.10.5. Terão os mesmos efeitos que a Certidão Negativa ou Certidão de Regularidade 
referidas nos itens acima, a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitidas pelos 
respectivos órgãos. 

10.6.10.6.10.6.10.6. Os documentos referidos nas alíneas e itens anteriores deverão ter validade na data 
prevista para o recebimento da documentação e das propostas e poderão ser apresentados em 
original ou cópias obtidas por qualquer processo de reprodução, sempre conferidas com o 
original, ou mediante sua publicação em órgão da imprensa oficial de qualquer das pessoas de 
direito público interno. 

 

11. RECEITAS ALTERNATIVARECEITAS ALTERNATIVARECEITAS ALTERNATIVARECEITAS ALTERNATIVAS (LEI 8.987/95S (LEI 8.987/95S (LEI 8.987/95S (LEI 8.987/95, ART.18, VI), ART.18, VI), ART.18, VI), ART.18, VI) 

Quando autorizadas especificamente pelo Poder Concedente, serão admitidas, no exercício da 
concessão, receitas alternativas derivadas de publicidade nos veículos (incluindo bilhetes) e 
abrigos, exceto as com conteúdo político partidário, desde que respeitadas as exigências do 
item 4.5 e dos subitens 4.5.1 a 4.5.3. 
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12. DIREITOS E OBRIGAÇÕEDIREITOS E OBRIGAÇÕEDIREITOS E OBRIGAÇÕEDIREITOS E OBRIGAÇÕES (LEI 8.987/95, ARTS (LEI 8.987/95, ARTS (LEI 8.987/95, ARTS (LEI 8.987/95, ART. 18, VII). 18, VII). 18, VII). 18, VII)    

 

12.1.12.1.12.1.12.1. Direitos básicos do Poder Concedente são todos aqueles previstos em Lei e contrato, 
destacando especialmente os referentes à regulamentação, planejamento, fiscalização e 
aplicação de multas e, como obrigação principal, a de assegurar o equilíbrio econômico-
financeiro dos serviços durante a vigência da concessão, através de reajustes ou revisão 
periódica de tarifas. 

12.2.12.2.12.2.12.2. Direitos básicos do concessionário são todos aqueles previstos em Lei e contrato, 
destacando especialmente os referentes ao equilíbrio econômico-financeiro dos serviços, à 
alteração e expansão dos serviços a serem realizados no futuro para garantir a continuidade 
da prestação dos serviços e atendimento do crescimento da demanda, constituindo a obrigação 
fundamental dos concessionários a de prestar serviço adequado tal como definido no art. 6º da 
Lei 8.987/95. 

12.2.1.12.2.1.12.2.1.12.2.1. A concessionária poderá propor a organização de atendimentos, por 
transporte coletivo tarifados ou não, a eventos e a situações especificas não 
previsto como escopo habitual da concessão de transportes coletivos, desde que 
tenha autorização prévia da prefeitura. 

12.3.12.3.12.3.12.3. O concessionário deverá implantar o Sistema de Bilhetagem Eletrônica no prazo 
máximo de 6 (seis) meses a contar da data da assinatura do contrato, totalizando 
investimentos previstos conforme sub-item 8.3.2. 

12.4.12.4.12.4.12.4. O concessionário deverá integrar o sistema de transporte do Município de Taubaté, 
física e/ou tarifariamente, através de sistema eletrônico de bilhetagem, conforme Anexo IV, 
quando assim exigido pelo concedente, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato.  

12.5.12.5.12.5.12.5. O objetivo da presente concessão é a operação de serviços de transportes 
vinculados a uma área de captação e podendo se dirigir a qualquer local da cidade. Não se 
trata, pois, da exploração de linhas especiais; embora exista um Projeto Operacional Básico de 
referência, a concessionária operará sempre as linhas determinadas pelo Poder Concedente, o 
qual levará em conta o crescimento da demanda e as novas necessidades de transportes (Lei 
8.987/95, art. 23, V). 
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12.5.112.5.112.5.112.5.1 A necessidade de criação, modificação ou exclusão de linhas e de 
horários deverá ser precedida de justificativa técnica pelo Poder Concedente, gestor 
do sistema. 

12.5.212.5.212.5.212.5.2 A Concessionária deverá afixar nos abrigos a serem implantados, 
indicadores visuais sobre os itinerários, horários e linhas de passagem. 

12.6.12.6.12.6.12.6. Promoções Tarifárias 

12.6.112.6.112.6.112.6.1 A concessionária poderá propor à Prefeitura, e, caso autorizado, adotar 
medidas de reduções tarifárias em horários e/ou locais específicos, ou medidas 
promocionais de fidelização de passageiros. 

 

13. CRITÉRIOS DE REAJUSTCRITÉRIOS DE REAJUSTCRITÉRIOS DE REAJUSTCRITÉRIOS DE REAJUSTE E REVISÃO DA TARIFE E REVISÃO DA TARIFE E REVISÃO DA TARIFE E REVISÃO DA TARIFA (LEI  8.987/95, ARA (LEI  8.987/95, ARA (LEI  8.987/95, ARA (LEI  8.987/95, ART. 18, VIII)T. 18, VIII)T. 18, VIII)T. 18, VIII)    

13.1.13.1.13.1.13.1. A tarifa inicial do sistema será a vigente na data do contrato, válida para a rede 
atual de linhas. A tarifa atual de R$ 2,00 (dois reais) está em vigor desde 18/jun/2007, sendo 
esta data sua base de valores. 

13.1.113.1.113.1.113.1.1 A tarifa proposta pelo licitante entrará em vigor com a implantação do novo 
sistema, conforme as condições e os prazos definidos neste Edital, sem prejuízo de 
eventual necessidade de re-equilíbrio econômico-financeiro, na forma da lei, sobre a 
tarifa atual no decorrer do processo de implantação. 

13.2.13.2.13.2.13.2. Considera-se tarifa o rateio do custo total do serviço com os investimentos entre os 
usuários pagantes equivalentes. 

13.3.13.3.13.3.13.3. A remuneração do serviço prestado à concessionária será feita através do 
pagamento de tarifa pelo passageiro transportado, e receitas complementares legalmente 
autorizadas. 

13.4.13.4.13.4.13.4. Em face do princípio da modicidade, considera-se justa a remuneração que atenda, 
pelo menos, aos seguintes fatores básicos: 

• Despesas de operação; 

• Quota de depreciação compatível com os prazos e com o regime de 
depreciação; 

• Remuneração do capital; 
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• Encargos tributários e administrativos e despesas previstas ou autorizadas; 

13.5.13.5.13.5.13.5. As isenções parciais e as gratuidades são aquelas previstas nos termos da legislação 
vigente. (Federal e Municipal) 

13.5.1.13.5.1.13.5.1.13.5.1. A licitante com a entrega das propostas explicita que concorda com as 
gratuidades e isenções previstas nas leis municipais promulgadas anteriores a este 
Edital. 

13.5.1.1.13.5.1.1.13.5.1.1.13.5.1.1. Concorda em efetuar o cadastramento e distribuição, a 
todas as categorias de gratuidade, de cartões especiais acoplado a 
controle eletrônico de identificação individual digital. 

13.6.13.6.13.6.13.6. Gratuidades, abatimentos ou outros benefícios tarifários somente serão concedidos 
por Lei e mediante a indicação de fonte de recursos financeiros para atender o seu custeio.  

13.7.13.7.13.7.13.7. A tarifa será sempre fixada periodicamente por ato do Poder Executivo, de modo a 
preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de Concessão. 

13.8.13.8.13.8.13.8. O valor da tarifa, por passageiro econômico equivalente, será objeto de Reajuste 
anualmente em função de modificações na estrutura de preços que consolida a oferta desses 
serviços. 

13.8.1.13.8.1.13.8.1.13.8.1. O referido Reajuste anual obedecerá à seguinte expressão: 

R  =   [(0,58x i 1 ) + ( 0,21 x i 2 )+ (0,18x  i 3 )+ (0,03 x  i 4 )]R  =   [(0,58x i 1 ) + ( 0,21 x i 2 )+ (0,18x  i 3 )+ (0,03 x  i 4 )]R  =   [(0,58x i 1 ) + ( 0,21 x i 2 )+ (0,18x  i 3 )+ (0,03 x  i 4 )]R  =   [(0,58x i 1 ) + ( 0,21 x i 2 )+ (0,18x  i 3 )+ (0,03 x  i 4 )]    

    

Sendo:Sendo:Sendo:Sendo:    

RRRR – Índice de reajuste a aplicar entre os períodos considerados 

iiii1111 – Variação anual  do  “Reajuste Salarial” dado pela empresa 

operadora.  

  

iiii2222 – Variação anual do preço de óleo diesel e lubrificantes  -coluna 54 

da Revista Conjuntura Econômica/FGV. 

iiii3333 – Variação anual dos Preços  por  Atacado – Oferta Global – produtos 

industriais - Material de Transporte – Veículos a motor - coluna 43 da 

Revista Conjuntura Econômica/FGV  
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i4i4i4i4 – Índice acumulado anual  do IPC do IGP-DI/FGV. 

    

OBSOBSOBSOBS.: Nos itens i2 e i3 a variação citada refere-se a 12 meses, 

começando 2 meses antes do último reajuste e vai até 2 meses antes a 

data da solicitação do novo reajuste, devido a disponibilidade dos 

dados no mercado financeiro. 

 

Para o cálculo do Reajuste do valor da remuneração do operador, será 

considerada, inicialmente a data base de 18/jun/2007, levando-se em 

conta a atual rede de transportes. 

13.9.13.9.13.9.13.9. Para os demais casos, com a ocorrência de “fatos supervenientes ou fatos 
conjunturais, não atribuíveis ao operador e não previsíveis na ocasião da realização da licitação 
e da celebração do ajuste...” que implique na ocorrência do desequilíbrio econômico-financeiro 
do contrato, haverá revisão de tarifas, levando em conta a estrutura e os índices técnicos da 
planilha tarifária proposta na licitação, relativo ao novo sistema integrado de transporte. 

13.9.1.13.9.1.13.9.1.13.9.1. Quando da implantação do sistema de transição proposto pela 
concessionária, e também na implantação do Projeto Básico do Edital, haverá a 
Revisão de tarifa. 

13.9.2.13.9.2.13.9.2.13.9.2. Após ser feita cada Revisão, volta-se a aplicar anualmente a fórmula do 
Reajuste, tendo como data-base a última data de Revisão. 

 

 

13.10.13.10.13.10.13.10. Caso venha a ter suporte legal e orçamentário, o Poder Executivo poderá subsidiar o 
transporte de categorias de passageiros hoje isentos (no todo ou em parte) do pagamento de 
passagens. 

13.10.1.13.10.1.13.10.1.13.10.1. A soma de eventuais subsídios públicos, com a arrecadação tarifária 
comporá a nova Receita Operacional de Concessionária com o objetivo de manter o 
seu equilíbrio Econômico e Financeiro. 
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14. DESAPROPRIAÇÕES (LEIDESAPROPRIAÇÕES (LEIDESAPROPRIAÇÕES (LEIDESAPROPRIAÇÕES (LEI  8.987/95, ART. 18,  8.987/95, ART. 18,  8.987/95, ART. 18,  8.987/95, ART. 18, XII) XII) XII) XII)    

 

14.114.114.114.1 Cabe ao Município o ônus de construir e desapropriar os locais destinados à 
construção dos terminais e estações de integração. 

 

15. DO CONTRATO DE CONCDO CONTRATO DE CONCDO CONTRATO DE CONCDO CONTRATO DE CONCESSÃO (LEI 8.987/95,ESSÃO (LEI 8.987/95,ESSÃO (LEI 8.987/95,ESSÃO (LEI 8.987/95, ART. 18, XIV) ART. 18, XIV) ART. 18, XIV) ART. 18, XIV)    

 

15.115.115.115.1 O vencedor da licitação firmará contrato com o Poder Concedente, sendo que o 

modelo de contrato integra o presente Edital – Anexo X. 

 

16. VALEVALEVALEVALE----TRANSPORTE, PASSES ETRANSPORTE, PASSES ETRANSPORTE, PASSES ETRANSPORTE, PASSES E CRÉDITOS ELETRÔNICO CRÉDITOS ELETRÔNICO CRÉDITOS ELETRÔNICO CRÉDITOS ELETRÔNICOSSSS    

 

16.116.116.116.1 Caberá à concessionária selecionada, emitir e comercializar o vale-transporte, os 
passes e os créditos eletrônicos para uso em sua Concessão, compatibilizando esse serviço 
com a bilhetagem eletrônica a ser implantada e os critérios previstos no Edital. 

 

17. ENVELOPES E CONTEÚDOENVELOPES E CONTEÚDOENVELOPES E CONTEÚDOENVELOPES E CONTEÚDOS S S S     

 

Os documentos para habilitação, metodologia de execução, proposta técnica e a 

proposta financeira deverão ser apresentados, separadamente, em 3 (três) invólucros 
fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da Licitante, os 
seguintes dizeres: 

 

18. INVINVINVINVÓLUCRO NO 1 ÓLUCRO NO 1 ÓLUCRO NO 1 ÓLUCRO NO 1 –––– HABILITAÇÃO HABILITAÇÃO HABILITAÇÃO HABILITAÇÃO    
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18.1.18.1.18.1.18.1. Envelope n.o 1 – Documentos para Habilitação. 

O proponente incluirá toda a documentação relativa à qualificação técnica (item 7 e 
sub-item 6.5), a idoneidade financeira (item 8), regularidade jurídica (item 9), a regularidade 
fiscal (item 10). 

O envelope será entregue fechado e com assinatura do proponente sobre a parte 
colada, assim identificada: 

 

ENVELOPE n.º 1 – HABILITAÇÃO 

Concorrência n. mmm/08 

Município de Taubaté 

Concessão Transporte Coletivo 

Proponente:  (nome da proponente) 

    

19. DAS DISPOSIÇÕES RELADAS DISPOSIÇÕES RELADAS DISPOSIÇÕES RELADAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À APRESENTAÇÃOTIVAS À APRESENTAÇÃOTIVAS À APRESENTAÇÃOTIVAS À APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE  DA DOCUMENTAÇÃO DE  DA DOCUMENTAÇÃO DE  DA DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO HABILITAÇÃO HABILITAÇÃO HABILITAÇÃO     

19.1.19.1.19.1.19.1. A documentação para habilitação concernente ao Envelope 01 deverá ser separada 
e relacionada na ordem dos itens 7 a 10 e seus subitens deste Edital, devendo a Licitante, na 
folha de rosto, indicar a que item e subitem da habilitação se refere cada documento constante 
do Envelope 01. 

19.2.19.2.19.2.19.2. Os documentos que não tenham prazo de validade neles estabelecidos, em lei ou 
neste Edital, deverão ter sido expedidos, no máximo, até 90 (noventa) dias anteriores à data 
determinada para entrega dos invólucros, com exceção dos atestados de capacitação técnica e 
os documentos exigidos nos subitens 9.1, 9.2, 10.1 e 10.2. 

19.3.19.3.19.3.19.3. Sociedades estrangeiras, isoladas, não estabelecidas na República Federativa do 
Brasil, deverão apresentar documentos equivalentes em seu País de origem, relativos à 
capacidade jurídica, capacidade técnica, capacitação econômico-financeira, regularidade fiscal 
e previdenciária e outros solicitados nesta Licitação. 
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19.4.19.4.19.4.19.4. Os documentos redigidos em idioma estrangeiro deverão ser traduzidos para o 
idioma nacional, por tradutor juramentado, e autenticados pelos respectivos consulados. 

19.5.19.5.19.5.19.5. Sociedades estrangeiras, isoladas, que não funcionem no País, deverão ter 
representação legal no Brasil, com poderes para receber citação, intimação e responder 
administrativa ou judicialmente. 

19.6.19.6.19.6.19.6. A documentação poderá ser apresentada no original, ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial. 

19.7.19.7.19.7.19.7. Não se admitirá a autenticação de documentos pela Comissão Especial Julgadora da 
Licitação. 

19.8.19.8.19.8.19.8. Os documentos contidos no envelope no 01 deverão ser apresentados em volumes, 
com encadernação tipo livro ou espiral, com todas as folhas rubricadas e numeradas, em 
ordem seqüencial e crescente, com apresentação de um termo de início e um termo de 
encerramento ao final de cada volume declarando, obrigatoriamente, índice, a quantidade de 
folhas que o compõe, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o 
número do Edital e o objeto da licitação. 

 

20. INVÓLUCRO NINVÓLUCRO NINVÓLUCRO NINVÓLUCRO NOOOO 2  2  2  2 –––– METODOLOGIA METODOLOGIA METODOLOGIA METODOLOGIA    

20.1.20.1.20.1.20.1. No envelope no 2, o proponente incluirá toda a documentação relativa à 
especificação das tecnologias, prazos e projeto operacional. 

 

ENVELOPE n.º 2 – METODOLOGIA 

Concorrência n. mmm/08. 

Município de Taubaté 

Concessão Transporte Coletivo 

Proponente:  (nome da proponente) 

20.2.20.2.20.2.20.2. A empresa licitante deverá apresentar a Proposta de Metodologia devendo atender 
às tarefas, atividades e serviços previstos no termo de referencia (Anexo I). 
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20.2.1.20.2.1.20.2.1.20.2.1. Os itens a serem informados correspondem às exigências mínimas para 
demonstrar a capacitação de atender o objeto. Portanto deverão ser passíveis de 
verificação de acordo com as informações detalhadas prestadas na proposta técnica 
de cada licitante.  

20.2.1.1.20.2.1.1.20.2.1.1.20.2.1.1. Caso não seja possível a comprovação da característica 
pontuável por um desses meios, à licitante será atribuída a nota zero 
no quesito avaliado. 

20.2.2.20.2.2.20.2.2.20.2.2. A abordagem, envolvendo todos os seus temas, deverá estar contida 
em páginas no formato A4, incluindo, quando houver, fotos, desenhos, tabelas, 
cronogramas etc.  

 

21. DETALHAMENTO DA METODETALHAMENTO DA METODETALHAMENTO DA METODETALHAMENTO DA METODOLOGIADOLOGIADOLOGIADOLOGIA    

21.1.21.1.21.1.21.1. Proteção Ambiental 

21.2.21.2.21.2.21.2. Prazo para início da operação; 

21.3.21.3.21.3.21.3. Prazo para implantação de veículos tipo “Padrão Taubaté”; 

21.4.21.4.21.4.21.4. Prazo para implantação do sistema de bilhetagem eletrônica; 

21.5.21.5.21.5.21.5. Metodologia - diagnósticos: 

21.5.1.21.5.1.21.5.1.21.5.1. Análise do uso do solo; 

21.5.2.21.5.2.21.5.2.21.5.2. Análise de ocupação, com o uso de: 

a) a) a) a)     pesquisa simplificada de embarque e desembarque fornecida pela 
Prefeitura de Taubaté; 

b) b) b) b)     quadro de freqüência fornecida pela Prefeitura de Taubaté; 

21.5.3.21.5.3.21.5.3.21.5.3. Análise oferta x demanda; 

21.5.4.21.5.4.21.5.4.21.5.4. Análise de custo; 

21.6.21.6.21.6.21.6. Metodologia - prognósticos: 

21.6.1.21.6.1.21.6.1.21.6.1. Premissas e metas; 
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21.6.2.21.6.2.21.6.2.21.6.2. Critérios de Integração; 

21.6.3.21.6.3.21.6.3.21.6.3. Proposta de Sistema Integrado de Transição; 

21.6.4.21.6.4.21.6.4.21.6.4. Previsão de custos; 

21.6.5.21.6.5.21.6.5.21.6.5. Comparação benefício / custo; 

21.7.21.7.21.7.21.7. Metodologia – detalhamento operacional: 

21.7.1.21.7.1.21.7.1.21.7.1. Quadros de marcha; 

21.7.2.21.7.2.21.7.2.21.7.2. Escalas diárias de motoristas; 

21.7.3.21.7.3.21.7.3.21.7.3. Escalas mensais de motoristas; 

21.7.4.21.7.4.21.7.4.21.7.4. Planilha de custos; 

21.8.21.8.21.8.21.8. Detalhamento Administrativo: 

21.8.1.21.8.1.21.8.1.21.8.1. Metodologia de registro de dados e de controle da operação realizada; 

21.8.2.21.8.2.21.8.2.21.8.2. Manutenção de Frota: 

21.8.3.21.8.3.21.8.3.21.8.3. Gestão de RH e qualidade: 

21.8.3.1.21.8.3.1.21.8.3.1.21.8.3.1. Critérios de recrutamento e seleção de pessoal; 

21.8.3.2.21.8.3.2.21.8.3.2.21.8.3.2. Critérios de treinamento de pessoal; 

21.8.4.21.8.4.21.8.4.21.8.4. Fluxo de dados e o sistema de processamento de informações; 

21.9.21.9.21.9.21.9. Programas de Certificações 

    

22. CRITÉRIOS DE JULGAMECRITÉRIOS DE JULGAMECRITÉRIOS DE JULGAMECRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DENTO DAS PROPOSTAS DENTO DAS PROPOSTAS DENTO DAS PROPOSTAS DE METODOLOGIA METODOLOGIA METODOLOGIA METODOLOGIA    

22.1.22.1.22.1.22.1. Serão desclassificadas as propostas que omitirem ou não atenderem às exigências e 
requisitos previstos no edital, que impuserem condições não previstas no ato convocatório, as 
que apresentarem irregularidades, vícios ou defeitos que impossibilitem seu entendimento ou 
julgamento. 

22.2.22.2.22.2.22.2. Fica facultado à Comissão Permanente de Julgamento de Licitações, a qualquer 
tempo, para a adequada análise e julgamento das propostas, consultar técnicos ou 
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especialistas na área do objeto desta licitação, bem como proceder com diligências para 
verificar a veracidade dos documentos informações, sendo vedada a inclusão de novos 
documentos ou informações que deveriam constar originariamente na proposta. 

22.3.22.3.22.3.22.3. Após a avaliação das propostas técnicas, a Comissão Permanente de Julgamento de 
Licitações procederá à classificação das licitantes, atribuindo-se a pontuação final de cada 
proposta pela soma dos pontos obtidos pela licitante em cada um dos fatores previstos. 

22.3.1.22.3.1.22.3.1.22.3.1. Sendo o valor máximo da pontuação para a Proposta Técnica igual a 
1.000 pontos, serão desclassificadas aquelas que não alcançarem a nota mínima de 
650 pontos. 

22.3.2.22.3.2.22.3.2.22.3.2. A atribuição de nota ZERO para qualquer dos quesitos ou sub-quesitos 
automaticamente desclassificará a licitante. 

22.3.3.22.3.3.22.3.3.22.3.3. Todos os veículos Tipo “Low-Center” (Padrão Taubaté), deverão ser 
novos (idade zero). 

22.4.22.4.22.4.22.4. Na hipótese de ocorrer a inabilitação de todas as licitantes ou a desclassificação de 
todas as propostas, fica facultado à Comissão Permanente de Julgamento de Licitações fixar o 
prazo de oito dias úteis para que estas apresentem nova proposta. 

22.5.22.5.22.5.22.5. Cabe assinalar que as propostas são compromissos formais assumidos pela 
proponente, cujo inadimplemento, por ocasião da execução contratual, ocasionará penalidades 
à concessionária. 

22.6.22.6.22.6.22.6. A avaliação técnica da licitante se dará através da Nota Técnica, obtida de acordo 
com os critérios a seguir definidos: 

NOTA TÉCNICA NNOTA TÉCNICA NNOTA TÉCNICA NNOTA TÉCNICA NOOOO 01: PROTEÇ 01: PROTEÇ 01: PROTEÇ 01: PROTEÇÃO AMBIENTAL (300 PONTOS). ÃO AMBIENTAL (300 PONTOS). ÃO AMBIENTAL (300 PONTOS). ÃO AMBIENTAL (300 PONTOS).     

Carros novos “Padrão Carros novos “Padrão Carros novos “Padrão Carros novos “Padrão TaubatéTaubatéTaubatéTaubaté” ” ” ” ––––  Tipo “Low Center”  Tipo “Low Center”  Tipo “Low Center”  Tipo “Low Center”    

DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

Veículos Movidos a Célula de Hidrogênio. 300 

Veículos Híbridos (Eletro-Combustão). 200 

Veículos a Álcool/Diesel/GNV. 100 
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Anexar declaração do proponente com indicação de conteúdo, especificações e prazos de 
disponibilidade dos itens exigidos. 

NOTA TÉCNICA NNOTA TÉCNICA NNOTA TÉCNICA NNOTA TÉCNICA NOOOO 02: PRAZOS ( 02: PRAZOS ( 02: PRAZOS ( 02: PRAZOS (333300 PONTOS). 00 PONTOS). 00 PONTOS). 00 PONTOS).     

SUBSUBSUBSUB----NOTA NNOTA NNOTA NNOTA NOOOO 02.01: Prazo para início de Operação 02.01: Prazo para início de Operação 02.01: Prazo para início de Operação 02.01: Prazo para início de Operação    

DESCRIÇÃO/DESCRIÇÃO/DESCRIÇÃO/DESCRIÇÃO/    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

Até 90 dias 100 

91 a 180 dias 30 

Mais de 180 dias 0 

Anexar declaração do proponente de compromisso de disponibilidade de área compatível para 
a implantação de garagem, vinculada à prestação dos serviços de operação.  

SUBSUBSUBSUB----NOTA NNOTA NNOTA NNOTA NOOOO 02.02: Prazo de entrada dos carros novos Padrão  02.02: Prazo de entrada dos carros novos Padrão  02.02: Prazo de entrada dos carros novos Padrão  02.02: Prazo de entrada dos carros novos Padrão TaubatéTaubatéTaubatéTaubaté    

DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

Até 90 dias 100 

91 a 180 dias 30 

Mais de 180 dias 0 

SUBSUBSUBSUB----NOTA NNOTA NNOTA NNOTA NOOOO 02.03: Prazo de operação cobrança/controle 02.03: Prazo de operação cobrança/controle 02.03: Prazo de operação cobrança/controle 02.03: Prazo de operação cobrança/controle    

DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

Até 90 dias 100 

91 a 180 dias 30 

Mais de 180 dias 0 

Anexar declaração do proponente com indicação de conteúdo, especificações e prazos de 
disponibilidade dos itens exigidos.    

    

NOTA TÉCNICA NNOTA TÉCNICA NNOTA TÉCNICA NNOTA TÉCNICA NOOOO 03:  03:  03:  03: METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA OPERACIONAL (200 PONTOS).  OPERACIONAL (200 PONTOS).  OPERACIONAL (200 PONTOS).  OPERACIONAL (200 PONTOS).     

    

CAPITULO 1. DIAGNÓSTICOCAPITULO 1. DIAGNÓSTICOCAPITULO 1. DIAGNÓSTICOCAPITULO 1. DIAGNÓSTICO    



            

                               

 

 

AV. TIRADENTES 520, CEP 12030-180 – CAIXA POSTAL 320 – TELEFONE PABX:(12) 3625-5000 – FAX: (12) 3624-6444 

29 

Prefeitura Municipal de Taubaté      
Estado de São Paulo 

    

SUBSUBSUBSUB----NOTA NNOTA NNOTA NNOTA NOOOO 03.01: Análise do uso do solo: 03.01: Análise do uso do solo: 03.01: Análise do uso do solo: 03.01: Análise do uso do solo: 

Para a execução do item “análise do uso do solo” os Dados SócioDados SócioDados SócioDados Sócio----EconômicosEconômicosEconômicosEconômicos da população 
residente do município de Taubaté estão disponíveis no Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, que possui filial neste município e também na maioria dos brasileiros. 
 
O proponente deverá apresentar os dados agrupados em zonas (que correspondem à 
agregação de dois ou mais setores censitários inteiros limítrofes definidos limítrofes definidos limítrofes definidos limítrofes definidos pelo IBGE), sendo 
que esta classificação deverá ser feita em no mínimo 10 zonas e em no máximo 30 zonas. 
  
Os seguintes quadros e mapa deverão ser apresentados: 
(ver modelo no Anexo XIX)  

 
- Número de residentes (modelo 1); 
- Número de domicílios (modelo 2); 
- Distribuição percentual da População, por Grupos Etários e Sexo (modelo 3); 
- Renda familiar média (modelo 4); 
- Renda do responsável (modelo 5); 
- Escolaridade do responsável (modelo 6); 
- Mapa das zonas com agregação dos setores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

Apresentou todos os quesitos e o mapa 10 

Apresentou 5 ou 6 quesitos e o mapa 5 
SSSS----NT NT NT NT 
3.013.013.013.01    

Apresentou 4 quesitos ou menos 0 

 

SUBSUBSUBSUB----NOTA NNOTA NNOTA NNOTA NOOOO 03.02: Análise de ocupação: 03.02: Análise de ocupação: 03.02: Análise de ocupação: 03.02: Análise de ocupação: 
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Para a execução da atividade “Análise de Ocupação”, o proponente utilizará o Anexo XI – 
Pesquisa embarque e desembarque e Anexo XII – Quadro de freqüência, ambos fornecidos 
pela Prefeitura de Taubaté. 
 
O proponente deverá correlacionar os embarques ocorridos no pico da tarde (16:00 as 20:00) 
minuto a minuto, com os trechos de via, considerando a velocidade constante (simplificação 
aceitável). Os trechos de análisetrechos de análisetrechos de análisetrechos de análise terão que ser de no máximo 500 metros de via. 
 
Considerando-se que a pesquisa de embarque/desembarque foi feita de forma amostral 
(algumas viagens, por linha e por hora), o proponente deverá usar o Quadro de freqüência, 
para expandir a amostra. 
 
O número total de viagens por linha, por hora e por sentido, é aquele apontado no quadro de 
freqüência. 
 
O proponente deverá considerar que a viagem “operada” mas não pesquisada, tem 
carregamento proporcional ao da viagem “pesquisada” na mesma hora/linha/sentido. 
 
O proponente deverá construir, para cada linhacada linhacada linhacada linha, dois gráficosdois gráficosdois gráficosdois gráficos indicando, para cada trecho de 
ida e volta, o total de embarques, o total de desembarque, o fluxo em passageiros/hora e o 
índice de ocupação dos veículos. 
 
O índice de ocupação é dado pela divisão entre o fluxo (passageiro/hora) e a oferta de lugares 
(lugares/hora) das viagens realizadas. 

 
 
 

DESCRIDESCRIDESCRIDESCRIÇÃOÇÃOÇÃOÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

Apresentou todas as análises por trecho e todos gráficos pedidos. 10 

Apresentou todas as análises por trechos pedidos 5 SSSS----NT 3.02NT 3.02NT 3.02NT 3.02 

Não apresentou  0 

 

SUBSUBSUBSUB----NOTA NNOTA NNOTA NNOTA NOOOO 03.03: Análise Oferta X Demanda: 03.03: Análise Oferta X Demanda: 03.03: Análise Oferta X Demanda: 03.03: Análise Oferta X Demanda: 

Considerando o conjunto dos atuais itinerários, o quadro de horários apresentado, e os 
produtos dos quesitos 01 e 02 o proponente deverá proceder a uma análise crítica da oferta 
atual, indicando: 
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a.a.a.a. Reforços ou supressões de horários, e,  

b.b.b.b. As possibilidades mais evidentes de retornos operacionais, bifurcações, supressões ou 
desdobramentos de linhas, dentro da concepção atual da rede.  

 

DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

Apresentou todos os quesitos 20 

Apresentou 1 quesitos 10 SSSS----NT 3.03NT 3.03NT 3.03NT 3.03 

Não apresentou  0 

    

SUBSUBSUBSUB----NOTA NNOTA NNOTA NNOTA NOOOO 03.04: 03.04: 03.04: 03.04:. . . . Análise de custoAnálise de custoAnálise de custoAnálise de custo 

Considerando as especificações para o calculo da planilha “Sistema Atual” no Anexo IX – 
Planilha de Custo e os dados operacionais (Anexo XVII – Dados Operacionais Atuais), o 
proponente deverá calcular o custo mensal total que poderá ser separado em: 

a. Custo operacional, e,  

b. Custo de capital. 

 

 

 

 

 

Os preços unitários apurados devem ter como referência a data-base da planilha de referencia. 

DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

Apresentou todos os quesitos 20 

Apresentou 1 quesitos 10 SSSS----NT 3.04NT 3.04NT 3.04NT 3.04 

Não apresentou  0 
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CAPITULO 2. PROGNÓSTICOCAPITULO 2. PROGNÓSTICOCAPITULO 2. PROGNÓSTICOCAPITULO 2. PROGNÓSTICO    

SUBSUBSUBSUB----NOTA NNOTA NNOTA NNOTA NOOOO 03 03 03 03.05:.05:.05:.05:. . . . Premissas e MetasPremissas e MetasPremissas e MetasPremissas e Metas    

 

O proponente deverá elencar os objetivos de seu prognóstico, justificando-os a partir do 
diagnóstico formulado e obedecendo aos seguintes parâmetros operacionais por linha basepor linha basepor linha basepor linha base: 

 
 

- Intervalo máximo: menor ou igual aos praticados no projeto básico; 
 
- Ocupação máxima dos veículos do tipo Convencional/”Low-Center” nos períodos de pico 

- 80 passageiros por veículo; 
 

- Ocupação máxima dos veículos do tipo Mini-ônibus nos períodos de pico – 40 
passageiros por veículo; 

 
- Deverá ser mantida a mesma abrangência espacial dos serviços prestados durante os 

Dias Úteis, para os Sábados e Domingos....    
    

O proponente deverá estabelecer metas numéricas que explicitem estes objetivos, 
obrigatoriamente para: 

 
• indicadores de ocupação;  

 
• tempos de espera nas linhas; 

 
• acessibilidade ao sistema; 

 
• tempos de viagem; 

 
• custo operacional mensal; 

 
• custo/passageiro.  

 
 

 

DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

SSSS----NT 3.05NT 3.05NT 3.05NT 3.05 Apresentou todos os quesitos 10 
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Apresentou pelo menos 3 quesitos 5 

Apresentou 2 ou menos  0 

 
 

SUBSUBSUBSUB----NOTA NNOTA NNOTA NNOTA NOOOO 03.06: 03.06: 03.06: 03.06:. . . . CritérioCritérioCritérioCritérios de Integraçãos de Integraçãos de Integraçãos de Integração 

O proponente deverá sugerir medidas para viabilizar as transferências ou baldeações entre as 
linhas, de forma a evoluir para a proposta de rede futura apresentada neste edital. 

Operações com carros de menor capacidade, observada a capacidade total equivalente da 
frota, serão admitidas. 

O proponente deverá indicar: 

a. Os pontos onde as transferências ocorrerão (Estações de Transferência), e, 

b. Os tipos e dimensões de estruturas físicas necessárias à sua proteção. 

 

DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

Apresentou todos os quesitos 10 

Apresentou pelo menos 1 quesito 5 
SSSS----NT 3.06NT 3.06NT 3.06NT 3.06    

 

Não apresentou 0 

SUBSUBSUBSUB----NOTA NNOTA NNOTA NNOTA NOOOO 03.07: 03.07: 03.07: 03.07:. . . . Proposta de Sistema Integrado de TransiçãoProposta de Sistema Integrado de TransiçãoProposta de Sistema Integrado de TransiçãoProposta de Sistema Integrado de Transição    

Considerando o diagnóstico, as premissas apresentadas e a proposta de rede futura 
apresentada neste edital, o proponente deverá sugerir alterações para o atual sistema de 
transporte em Taubaté, apresentando um redesenho das atuais linhas de ônibus para melhor 
atender à demanda. 

Esta rede proposta deverá ser intermediária entre a situação atual, e o projeto definitivo de 
rede apresentado no edital, e deverá trazer melhorias a médio prazo. 

Parte-se do princípio que apenas pertencem a uma linha viagens com itinerários idênticos 
entre si; os desdobramentos e variações de viagens específicas (reforços, bifurcações, retornos 
etc) são linhas à parte.  

Cada linha será caracterizada, pelo proponente, pela entrega de: 

� Seqüência de vias públicas percorridas (itinerário); 



            

                               

 

 

AV. TIRADENTES 520, CEP 12030-180 – CAIXA POSTAL 320 – TELEFONE PABX:(12) 3625-5000 – FAX: (12) 3624-6444 

34 

Prefeitura Municipal de Taubaté      
Estado de São Paulo 

� Mapa gráfico, em escala, do itinerário, sobre mapa viário da cidade, de forma ao 
tamanho não exceder o formato A4; 

� Horários de partida e de chegada de cada viagem proposta, em cada terminal (TP e 
TS), para Dias Úteis, Sábados e Domingos/Feriados (ver modelo 6); 

� Tecnologia (tipo de ônibus) mais adequada ao tipo de serviço, observados os 
percentuais estabelecidos no edital, inclusive a distribuição da frota de veículos “Low-
Center”; 

� Pré-dimensionamento da frota necessária, número de horas em operação e do número 
de quilômetros rodados (ver modelo 7). 

 

DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

Apresentou todos os quesitos 10 

Apresentou pelo menos 3 quesitos 5 
SSSS----NT 3.07NT 3.07NT 3.07NT 3.07    

 

Apresentou menos 3 quesitos 0 

 

 

SUBSUBSUBSUB----NOTA NNOTA NNOTA NNOTA NOOOO 03.08: 03.08: 03.08: 03.08:. . . . Previsão de CustosPrevisão de CustosPrevisão de CustosPrevisão de Custos    

 

O proponente deverá apresentar seu cálculo estimativo dos custos operacionais associados à 
rede proposta no item anterior. 

A metodologia de apresentação deverá ser a mesma usada no quesito Diagnóstico SUB-NOTA 
NO 03.04, para ser possível a comparação entre as duas situações. Pede-se: 

a. Custo operacional, e,  

b. Custo de capital. 

 

DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

Apresentou todos os quesitos 10 SSSS----NT 3.08NT 3.08NT 3.08NT 3.08    
 

Apresentou pelo menos 1 quesito 5 
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Não apresentou 0 

    

    

    

SUBSUBSUBSUB----NOTA NNOTA NNOTA NNOTA NOOOO 03.09: 03.09: 03.09: 03.09:. . . . Comparação Benefício/CustoComparação Benefício/CustoComparação Benefício/CustoComparação Benefício/Custo    

A comparação Benefício/Custo deve ser feita entre a situação atual e a situação com a rede 
proposta, e deverá ser feita excluindo-se os tributos nos cálculos (ou seja, a análise será feita 
ao “custo de fator”, uma vez que os tributos representam transferências de renda 
internamente à sociedade). 

Como “Custo”, o item obrigatório a ser considerado, é a variação positiva dos investimentos. 

Como “Benefícios”, no mínimo deverão ser avaliados: 

- a redução do custo operacional; 

- o ganho de tempo dos passageiros. 

 

DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

Apresentou todos os quesitos 10 

Apresentou pelo menos 1 quesito 5 SSSS----NT 3.09NT 3.09NT 3.09NT 3.09 

Não apresentou 0 

    

CAPITULO 3. DETALHAMENTO OPERACIONALCAPITULO 3. DETALHAMENTO OPERACIONALCAPITULO 3. DETALHAMENTO OPERACIONALCAPITULO 3. DETALHAMENTO OPERACIONAL    

SUBSUBSUBSUB----NOTANOTANOTANOTA N N N NOOOO 03.10: 03.10: 03.10: 03.10:. . . .  Quadros de Marcha Quadros de Marcha Quadros de Marcha Quadros de Marcha    

Considerando-se os quadros de horários de partidas para cada linha, definidos no quesito 
Prognóstico SUBSUBSUBSUB----NOTA NNOTA NNOTA NNOTA NOOOO 03.07 03.07 03.07 03.07, o proponente deverá detalhar: 

a. Para Dias Úteis, Sábados e Domingos, exatamente qual a seqüência de viagens que 
cada carro fará. 
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A distribuição das viagens das linhas por carro deverá ser otimizada, de forma a 
minimizar o número de carros, inclusive através do aproveitamento de um mesmo 
carro em diversas linhas. 

b. Para maior clareza, os quadros de marcha deverão ser apresentados também sob forma 
gráfica, permitindo a visualização simultânea de todas as viagens diárias de qualquer 
conjunto de linhas que tenha aproveitamento mútuo de carros. 

 

DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

Apresentou todos os quesitos 10 

Apresentou pelo menos 1 quesito 5 SSSS----NT 3.10NT 3.10NT 3.10NT 3.10 

Não apresentou 0 

    

SUBSUBSUBSUB----NOTA NNOTA NNOTA NNOTA NOOOO 03.11. Escalas diárias de motoristas 03.11. Escalas diárias de motoristas 03.11. Escalas diárias de motoristas 03.11. Escalas diárias de motoristas    

O proponente deverá desdobrar cada quadro de marcha de veículo (para Dia Útil, Sábado e 
Domingo), definido no quesito anterior, em jornadas de trabalho diárias de motoristas 
compatíveis com a legislação trabalhista. 

Cada escala diária de trabalho deverá ser apresentada indicando: 

- total de horas com adicional noturno; 

- local/hora de apresentação; 

- hora/linha da 1ª viagem; 

- hora/linha da última viagem; 

- local/hora de encerramento; 

- total de horas normais; 

- total de horas extras. 

    

DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

SSSS----NT 3.11NT 3.11NT 3.11NT 3.11 Apresentou todos os quesitos 10 
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Apresentou pelo menos 4 quesitos 5 

Apresentou menos 4 quesitos 0 

    

NNNNOOOO 03.12. Escalas Mensais de Motoristas 03.12. Escalas Mensais de Motoristas 03.12. Escalas Mensais de Motoristas 03.12. Escalas Mensais de Motoristas    

A montagem de escalas mensais deverá otimizar o número total de motoristas e de horas 
extras pagas, e deverá aproveitar ao máximo as reduções de frota possíveis aos Sábados e 
Domingos. 

O proponente deverá: 

a. Compor cada escala mensal de trabalho (que corresponderá à vaga de trabalho de um 
indivíduo), agregando as diversas escalas diárias compostas no quesito anterior, e mais 
as necessárias folgas, sempre respeitando a legislação trabalhista. 

b. Apresentar o custo final da escala mensal de todos os motoristas, inclusive folguistas. 

 

 

DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

Apresentou todos os quesitos 10 

Apresentou 1 quesito 5 SSSS----NT 3.12NT 3.12NT 3.12NT 3.12 

Não apresentou  0 

    

SUBSUBSUBSUB----NOTA NNOTA NNOTA NNOTA NOOOO 03.13. Planilhas de Custos 03.13. Planilhas de Custos 03.13. Planilhas de Custos 03.13. Planilhas de Custos    

Considerando-se o detalhamento dos Quadros de Marcha e das Escalas de Trabalho, o 
proponente deverá revisar as estimativas de custo operacional por tecnologia, e montar duas 
planilhas de custo (GEIPOT e Semestral) com parâmetros mais precisos, por tipo de veículo. 

Essas planilhas devem estimar cada grupo de despesas operacionais, variando semestre a 
semestre em função da evolução, dentro do contrato, dos volumes de oferta. 

A planilha do GEIPOT e o modelo para a planilha “Semestral” encontram-se no Anexo IX.  
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DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

Apresentou todos os quesitos 10 

Apresentou pelo 1 quesito 5 SSSS----NT 3.13NT 3.13NT 3.13NT 3.13 

Não apresentou  0 

    

CAPITULO 4. DETALHAMENTO ADMINISTRATIVOCAPITULO 4. DETALHAMENTO ADMINISTRATIVOCAPITULO 4. DETALHAMENTO ADMINISTRATIVOCAPITULO 4. DETALHAMENTO ADMINISTRATIVO    

Para efeito de eliminação de qualquer subjetividade no julgamento do Capítulo 4 
(Detalhamento Administrativo) são apresentadas as exigências detalhadas para que se 
considerem atendidos os itens do Edital.  

    

SUBSUBSUBSUB----NOTA NNOTA NNOTA NNOTA NOOOO 03.14: 03.14: 03.14: 03.14:. . . .  Metodologia de Registro de Dados e Controle Metodologia de Registro de Dados e Controle Metodologia de Registro de Dados e Controle Metodologia de Registro de Dados e Controle    

    

SSSS----NT 3.14. OperaçãoNT 3.14. OperaçãoNT 3.14. OperaçãoNT 3.14. Operação    

 
O sistema de cobrança eletrônica, com possibilidade de acompanhamento geo-referenciado 
(GPS) está especificado neste Edital. 

 
Os dados que permitem o controle da operação de uma determinada linha são, no mínimo: 

 
• Número de passageiros embarcados, por tipo, por hora/minuto. 
• Posição do ônibus (em Latitude e Longitude), por hora/minuto. 

 
 

Um sistema “em tempo real” envolve o processamento dos dados, na medida em que vão 
surgindo, e a geração instantânea de indicadores e gráficos de acompanhamento operacional. 
O processamento pode ser descentralizado (no ônibus) ou centralizado, mas sempre envolverá 
uma eficiente estrutura de comunicação veículos/central. 

 
Considerar-se-á atendido o quesito, se o proponente apresentar: 

 
• Especificação dos equipamentos de apuração de passageiros e de posição (Lat/Long.) a 

bordo. 
• Especificação dos equipamentos e software de armazenamento dos dados a bordo. 
• Especificação dos equipamentos e software de transmissão de dados veículo/central. 
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• Especificação dos equipamentos e software de processamento de dados operacionais. 
 
 

 

DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

Apresentou e detalhou todas as especificações do 
sistema 

10 

Apresentou pelo menos 02 especificações do sistema 5 SSSS----NT 3.14NT 3.14NT 3.14NT 3.14 

Apresentou 01 especificação do sistema ou Não 
apresentou 

0 

    

SUBSUBSUBSUB----NOTA NNOTA NNOTA NNOTA NOOOO 03.15: 03.15: 03.15: 03.15:. . . .  Manutenção de Frota Manutenção de Frota Manutenção de Frota Manutenção de Frota    

SSSS----NT 3.15. FrotaNT 3.15. FrotaNT 3.15. FrotaNT 3.15. Frota    

O quesito Manutenção da Frota será considerado atendido, se o proponente apresentar: 
 

a. Como “Atividades”, as seguintes ações preventivas programáveis: 
 

• Inspeções visuais 
• Inspeções com instrumentos especiais 
• lubrificações 
• Ajustes, realinhamentos e re-apertos 
• Troca preventiva de componentes 
• Reforma preventiva de componentes 

 
 
 
 
 

b. Como “Sistemas”, no mínimo: 
 

• Potencia (motor e sua alimentação) 
• Transmissão (câmbio, diferencial, eixos motores) 
• Direção (direção, eixos não motores) 
• Suspensão 
• Frenagem 
• Rodagem 
• Sistema Hidráulico 
• Sistema Elétrico 
• Sistemas Eletrônicos Especiais 
• Carroceria 



            

                               

 

 

AV. TIRADENTES 520, CEP 12030-180 – CAIXA POSTAL 320 – TELEFONE PABX:(12) 3625-5000 – FAX: (12) 3624-6444 

40 

Prefeitura Municipal de Taubaté      
Estado de São Paulo 

 
c. Como “Especialidade de Mecânico”, no mínimo: 

 
• Mecânico Oficial 
• Eletricista Oficial 
• Funileiro Oficial 
• Tapeceiro Oficial 
• Borracheiro Oficial 
• Ajudante de Mecânico 
 
 

DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

Apresentou relação de atividades por 
sistema/conjunto veicular e respectivas periodicidades 
e detalhou a carga horária de mecânico por 
especialidade, para cada atividade. 

10 

Apresentou relação de atividades por 
sistema/conjunto veicular e respectivas periodicidades 

5 

SSSS----NT 3.15NT 3.15NT 3.15NT 3.15 

Não apresentou 0 

SUBSUBSUBSUB----NOTA NNOTA NNOTA NNOTA NOOOO 03.16: 03.16: 03.16: 03.16:. . . .     Gestão de RH Gestão de RH Gestão de RH Gestão de RH     

SSSS----NT 03.16.01. NT 03.16.01. NT 03.16.01. NT 03.16.01. Critérios de recrutamento e seleção de pessoal 

O quesito Critérios de Recrutamento e Seleção será considerado atendido, se for observada a 
seguinte lista de funções (10 pontos10 pontos10 pontos10 pontos): 

 
• Motorista 
• Cobrador 
• Fiscais 
• Mecânico oficial 
• Eletricista oficial 
• Ajudante de mecânica 
• Chefe/Gerente/Encarregado de tráfego 
• Chefe/Gerente/Encarregado de manutenção 
• Chefe/Gerente/Encarregado administrativo 
• Analista/Auxiliar de recursos humanos 
• Analista/Auxiliar de informática 
• Analista/Auxiliar financeiro 

 
Relativamente aos critérios de recrutamento e seleção, serão exigidos, no mínimo: 

  
• Nível de escolaridade básica requerida 
• Cursos de especialização desejáveis 
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• Tipo de ocupação anterior desejável 
• Tempo de experiência desejável 

 
Quanto ao conteúdo do(s) teste(s) de seleção para motoristas, cobradores, fiscais e 
mecânicos, deverão ser anexadas cópias de exemplos preenchidos dos próprios formulários de 
teste.  

 

DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

Apresentou critérios de recrutamento e seleção de 
pessoal para todas as funções, mais o conteúdo dos 
testes de seleção, no mínimo para motoristas, 
cobradores, fiscais e mecânicos. 

10 

Apresentou critérios de recrutamento e seleção de 
pessoal para todas as funções 

5 

SSSS----NT NT NT NT 
3.16.013.16.013.16.013.16.01 

Não apresentou 0 

    

SSSS----NT 03.16.02. Critérios de treinamento de pessoal NT 03.16.02. Critérios de treinamento de pessoal NT 03.16.02. Critérios de treinamento de pessoal NT 03.16.02. Critérios de treinamento de pessoal     

O quesito Critérios de Treinamento será considerado atendido, se a relação de cargos/funções 
observadas para a formulação de Critérios Gerais, for a mesma do quesito 03.16.01. 
 
Os Critérios Gerais, que valem 05 pontos 05 pontos 05 pontos 05 pontos, a serem observados, são no mínimo: 
 
• Tópicos do Treinamento: listagem dos assuntos a serem ministrados, com descrição 

sumária de cada um (máximo de 50 palavras). 
• Carga Horária: número de horas X aula a serem ministradas a cada treinamento, em 

cada tópico. 
• Instrutor: qualificação do instrutor de cada tópico (no mínimo, formação e experiência). 

 
Com relação ao Conteúdo do Treinamento, (vale +5, totalizando 10 pontosvale +5, totalizando 10 pontosvale +5, totalizando 10 pontosvale +5, totalizando 10 pontos), serão exigidas as 
cópias das apostilas de treinamento para motorista, cobrador, fiscais e mecânicos. 
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DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

Apresentou os critérios de treinamento de pessoal 
através de descrição geral (tópicos, carga horária e 
instrutor) do treinamento e/ou capacitação de cada 
cargo, mais o conteúdo (apostila de treinamento) no 
mínimo para motorista, cobradores, fiscais e mecânicos. 

10 

Apresentou os critérios de treinamento de pessoal 
através de descrição geral (tópicos, carga horário e 
instrutor) do treinamento e/ou capacitação de cada 
cargo. 

5 

SSSS----NT NT NT NT 
3.16.023.16.023.16.023.16.02 

Não apresentou 0 

    

SUBSUBSUBSUB----NOTA NNOTA NNOTA NNOTA NOOOO 03.17 03.17 03.17 03.17. Fluxo de Dados e Processamento de InformaçõesFluxo de Dados e Processamento de InformaçõesFluxo de Dados e Processamento de InformaçõesFluxo de Dados e Processamento de Informações    

SSSS----NT 03.17. NT 03.17. NT 03.17. NT 03.17. Fluxo de dados e o sistema de processamento de informações  

 
Para o atendimento do quesito Fluxo de Dados e Processamento de Informações, pontuação pontuação pontuação pontuação 
10101010, serão exigidos, no mínimo: 
 
a. Fontes de apuração dos seguintes dados: 

 
• Passageiros transportados, por meia viagem (um sentido) de cada linha, por tipo 

de passagem. 
• Horário de Início e Horário de Fim de cada meia viagem, de cada linha. 
• Prefixo do ônibus, e matrícula dos operadores, para cada meia viagem, de cada 

linha. 
• Custos de aplicação de materiais (combustíveis, lubrificantes, pneus, peças, etc.) 

e de serviços (mão de obra interna e externa à empresa), por veículo e por mês. 
 

b. Relatórios Mensais Básicos: 
 

• Passageiros, por tipo, por horário de operação, por linha, por dia-tipo. 
• Receita, por linha, por dia tipo. 
• Tempo de viagem, por horário, por sentido, por linha e por dia-tipo. 
• Horas de operadores trabalhadas, por tipo de operador, por linha. 
• Km rodados, por dia-tipo, por linha, por tipo de ônibus. 
• Custos mensais, por tipo de ônibus, para combustíveis, lubrificantes, pneus, 

peças, mão de obra de manutenção interna, serviços externos. 
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c. Indicadores Gerenciais: 

 
Cruzamento, dois a dois, dos valores de Receita, Passageiros, Horas trabalhadas por 
motorista, Km rodados e Custos de materiais e serviços (exemplo: Receita/Passageiro, 
Receita/Horas, Horas/Quilometro e etc). 

 
Para atendimento da Pontuação 30, será exigida a descrição do sistema informatizado de 
suporte, contendo, no mínimo: 

 
• Especificação do hardware (equipamentos físicos utilizados) 
• Quantificação dos equipamentos especificados, para o atendimento ao sistema de 

transporte proposto. 
• Especificação do banco de dados utilizado. 
• Características gerais do software utilizado (autor, linguagem, plataforma de suporte, 

conexão com internet) 
• Detalhamento sucinto dos módulos funcionais do sistema (no máximo 100 palavras por 

módulo) 
• Apresentação gráfica, mostrando o fluxo das principais informações (receita, 

passageiros, horas, km rodados, custos) e a geração dos principais relatórios, entre os 
módulos funcionais do sistema. 

 
 
 

 

DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PPPPONTOSONTOSONTOSONTOS    

Apresentou as principais fontes de dados, os principais relatórios 
produzidos, os indicadores gerenciais utilizados, mais a descrição 
completa do(s) sistema(s) informatizado(s) de suporte;  

30 

Apresentou as principais fontes de dados, os principais relatórios 
produzidos, os indicadores gerenciais utilizados. 

10 

SSSS----NT 3.17NT 3.17NT 3.17NT 3.17    
 

Não apresentou 0 

    
    

NOTA TÉCNICA NNOTA TÉCNICA NNOTA TÉCNICA NNOTA TÉCNICA NOOOO 04: PROGRAMA DE CERTIFICAÇÕES (200 PONTOS).  04: PROGRAMA DE CERTIFICAÇÕES (200 PONTOS).  04: PROGRAMA DE CERTIFICAÇÕES (200 PONTOS).  04: PROGRAMA DE CERTIFICAÇÕES (200 PONTOS).     
    
    

DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

 
Já tem e comprova re-certificados: ISO 9001, ISO 14000 e OHSAS 18000. 200 
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Já tem e comprova certificados: ISO 9001ou ISO 14000 e OHSAS 18000. 100 

Apresentou plano e orçamento para certificação ISO 9001, ISO 14000 e OHSAS 
18000 

50 

Não apresentou 0 

Obs.: Bastará, no Invólucro 2, a declaração da situação do proponente, que apresentará seus 
certificados como condição de assinatura do contrato. 
 

23. INVÓLUCRO NO 3 INVÓLUCRO NO 3 INVÓLUCRO NO 3 INVÓLUCRO NO 3 –––– PROPOSTA COMERCIAL PROPOSTA COMERCIAL PROPOSTA COMERCIAL PROPOSTA COMERCIAL    

 

23.1.23.1.23.1.23.1. No envelope n.º 3, o proponente incluirá toda a documentação relativa à proposta 
de preço, com respectivo fluxo de caixa 

23.2.23.2.23.2.23.2. O envelope será entregue fechado e com assinatura do proponente sobre a parte 
colada, assim identificado: 

 

ENVELOPE n.º 3 – PROPOSTA COMERCIAL 

Concorrência n. mmm/2008. 

Município de Taubaté 

Concessão Transporte Coletivo 

Proponente: (nome da proponente 

23.3.23.3.23.3.23.3. O valor da tarifa única deverá ser apresentada na forma do Anexo XIII e IX, e 
seguirá os critérios definidos no próprio Anexo IX. 

O valor oferecido refere-se à data-base da planilha de referencia. 

23.3.1.23.3.1.23.3.1.23.3.1. Os dados operacionais da situação final, bem como os coeficientes de 
consumo e os preços unitários que compõe a Planilha Tarifária a ser usada para 
justificar o Valor OferecidoValor OferecidoValor OferecidoValor Oferecido, são fornecidos no Anexo IX. 

O valor estimativoestimativoestimativoestimativo da tarifa, data de ref. 18/jun/2007, calculado pela 
Planilha GEIPOT – Ministério dos Transportes é de R$ 2,2619. 
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23.3.2.23.3.2.23.3.2.23.3.2. Para o cálculo da parcela b do subitem 23.3.4., o proponente deverá 
observar as seguintes regras, sob pena de desclassificação, tendo como referencia a 
planilha estimativa do Anexo IX: 

a. As seguintes quantidades e parâmetros não podem ser alterados, por serem 
decorrência do Projeto Básico ou da lei: 

� Tipos e números de ônibus em operação e em reserva; 

� Quilometragem percorrida; 

� Passageiros totais e equivalentes; 

� Fator de utilização de motoristas e cobradores; 

� Índices de tributos e encargos sociais; 

� Vida útil dos ônibus. 

b. os valores de salários e benefícios trabalhistas não podem ser alterados por 
obedecerem à convenção coletiva local. 

c. Preços de ônibus novos, pneus e de combustível inferiores a 80% dos valores 
estimativos, por serem públicos e notórios, serão considerados inexeqüíveis. 

d. Coeficientes de consumo de outras categorias profissionais, materiais diversos e 
de despesas administrativas que estiverem fora dos limites do GEIPOT, serão 
considerados inexeqüíveis. 

e. Taxa de Remuneração do Capital inferiores a 6% ao ano serão considerados 
inexeqüíveis. 

23.4.23.4.23.4.23.4. No caso de duas ou mais propostas apresentarem idêntica proposta comercial 

(empate) e após obedecido o disposto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93, a classificação 
far-se-á obrigatoriamente por sorteio, em ato público para o qual todas as licitantes serão 
convocadas, vedado qualquer outro procedimento. 

24. FLUXO DE CAIXAFLUXO DE CAIXAFLUXO DE CAIXAFLUXO DE CAIXA    

24.1.24.1.24.1.24.1. O proponente, ao ser contratado, receberá o sistema de transporte operando da 
mesma forma que antes da licitação (situação atual). 
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24.2.24.2.24.2.24.2. Receberá da administração um prazo entre 90 a 180 dias, para implantar sua 
proposta de Rede de Transição. 

24.3.24.3.24.3.24.3. Ao final de 24 meses após a assinatura do contrato, deverá implantar o Projeto 
Básico na sua íntegra. 

24.3.1.24.3.1.24.3.1.24.3.1. Para efeito de simplificação, o Fluxo de Caixa deverá considerar: 
 

- Os primeiros 02 (dois) anos do contrato, operando como Rede de 
Transição. 

 
- Os 13 (treze) anos seguintes, operando conforme definido no 

Projeto Básico. 
 

24.4.24.4.24.4.24.4. A sistemática adotada para o preenchimento dos quadros para as projeções 
econômico-financeiras, que também servirão de base para aferição da consistência da 
proposta técnica apresentada estão descritas nos Anexos XV e XVI – Instruções para Fluxo de 
Caixa Econômico. 

24.5.24.5.24.5.24.5. Para maior clareza e controle da natureza dos investimentos, e receitas, custos e 
encargos financeiros a serem informados, as instruções são apresentadas nas seguintes 
partes: 

 

 

24.5.1.24.5.1.24.5.1.24.5.1. Parte I :  Informações do  Sistema  Ônibus   

24.5.2.24.5.2.24.5.2.24.5.2. Parte II: Consolidação das Informações no Fluxo de Caixa Econômico.  

24.6.24.6.24.6.24.6. O Modelo proposto para o fluxo de caixa é o Anexo XVI - Instruções para Fluxo de 
Caixa Econômico.XLS, e os quadros relacionados estão descritos a seguir. 

 

NºNºNºNº    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    
1 Projeção de Demanda de Passageiros 
2 Projeção de Receita Operacional 
3 Projeção da Frota 

4A a 4H 
Cronograma de Formação da Frota (um quadro para cada tipo de 
veículo utilizado) 
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NºNºNºNº    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    

5A a 5H 
Evolução da Frota por Faixa Etária (um quadro para cada tipo de 
veículo utilizado) 

6 Projeção do Percurso Médio Semestral por Veículo Operacional 
7 Projeção da Quilometragem Semestral Total por Tipo de Veículo 
8 Preço dos Insumos 

9 
Preço e Quantidades Adquiridas do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica e Equipamentos de Monitoração - Investimento e 
Depreciação 

10 Coeficientes de Consumo - Combustíveis,  Óleos e Outros 
11 Índices de Consumo Semestral de Peças e Acessórios 
12 Coeficientes de Consumo de Rodagem 
13 Demonstrativo da Utilização da Mão-de-Obra Operativa 
14 Composição do Fator de Utilização 
15 Composição dos Encargos Sociais 
16 Despesas Administrativas Totais por Semestre 

16A 
Despesas de Operação e Comercialização de Passes e Despesas 
de Manutenção dos Equipamentos da Bilhetagem Eletrônica e de 
Monitoração 

17 
Demonstrativo dos Custos por Quilômetro - Combustíveis, Óleos 
e Outros 

18 
Demonstrativo dos Custos Semestrais por Tipo de Veículo - 
Combustíveis, Óleos e Outros 

19 
Demonstrativo dos Custos Semestrais com Peças e Acessórios - 
Custo por Veículo 

20 
Demonstrativo dos Custos Semestrais com Peças e Acessórios - 
Custo Total da Frota 

21 Demonstrativo dos Custos por Tipo de Veículo – Rodagem 

22 
Demonstrativo dos Custos Semestrais por Tipo de Veículo - 
Rodagem 

23 
Demonstrativo dos Custos por Veículo Operacional - Pessoal 
Operativo 

24 
Demonstrativo dos Custos Semestrais por Tipo de Veículo - 
Pessoal Operativo 

25 
Demonstrativo dos Custos Semestrais por Tipo de Veículo - 
Depreciação de Veículos 

26 
Demonstrativo dos Custos Semestrais por Tipo de Veículo - 
Depreciação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e 
Equipamentos de Monitoração 

27 
Demonstrativo dos Investimentos e Depreciação em Instalações 
e Equipamentos de Garagem 

28 
Consolidação dos Custos Operacionais dos Serviços de 
Transporte de Passageiros - Custo Total da Frota 

29A a 
29H 

Cronograma Financeiro da Formação da Frota (um quadro para 
cada tipo de veículo utilizado) 

30A 
Cronograma Financeiro dos Investimentos no Sistema de 
Bilhetagem Eletônica e Equipamentos de Monitoração 
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NºNºNºNº    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    

30B 
Cronograma Financeiro dos Investimentos em instalações, 
equipamentos e garagem 

31A 
Projeção dos Custos Financeiros - Condições para o 
Financiamento da Aquisição de Veículos 

31B 
Projeção dos Custos Financeiros - Condições para o 
Financiamento da aquisição do Sistema de Bilhetagem Eletrônica 
e Equipamentos de Monitoração 

31C 
Projeção dos Custos Financeiros - Condições para o 
Arrendamento (Leasing) de Veículos 

31D 
Projeção dos Custos Financeiros - Instalações, equipamentos e 
garagem 

32A 
Cronograma Financeiro das Movimentações de Frota - Recursos 
Próprios 

32B 
Cronograma Financeiro dos Investimentos em Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica e Equipamentos de Monitoração - 
Desembolsos com Recursos próprios 

32C 
Cronograma Financeiro dos Investimentos em instalações, 
equipamentos e garagem - Desembolsos com Recursos próprios 

33A 
Demonstrativo dos Fluxos Financeiros dos Financiamentos – 
Veículos 

33B 
Demonstrativo dos Fluxos Financeiros dos Financiamentos - 
Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Equipamentos de 
Monitoração 

33C 
Demonstrativo dos Fluxos Financeiros dos Arrendamentos – 
Veículos 

33D 
Demonstrativo dos Fluxos Financeiros dos Financiamentos - 
instalações, equipamentos e garagem 

34 

Consolidação dos Fluxos Financeiros Relativos aos 
Financiamentos - Veículos, Sistema de Bilhetagem Eletrônica, 
Equipamentos de Monitoração, Instalações, Outros 
Equipamentos e Garagem 

 

25. CLAUSULAS RESOLUTIVACLAUSULAS RESOLUTIVACLAUSULAS RESOLUTIVACLAUSULAS RESOLUTIVASSSS    

25.1.25.1.25.1.25.1. O vencedor da licitação deverá iniciar os serviços no prazo que apresentou em sua 
proposta de metodologia após o recebimento de ordem de serviço. Caso ofereça frota diferente 
da proposta, ou as instalações diferentes do padrão exigido no Edital, o contrato será desfeito 
na forma da Lei e convocado o segundo colocado e assim por diante. 
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26. JULGAMENTO DAS PROPOJULGAMENTO DAS PROPOJULGAMENTO DAS PROPOJULGAMENTO DAS PROPOSTASSTASSTASSTAS    

26.1.26.1.26.1.26.1. O julgamento será realizado pela Comissão Permanente de Licitações levando em 
conta o atendimento obrigatório de todas as exigências constantes deste Edital. 

26.2.26.2.26.2.26.2. Recebidos os envelopes NO 01, NO 02 e NO 03, a Presidência da Comissão de 
Licitações os colocará à disposição de todos os licitantes para que rubriquem todos os 
envelopes. 

26.3.26.3.26.3.26.3. Recebidos e rubricados todos os envelopes, a Presidência da Comissão de 
Licitação passará à abertura do Envelope NO 1, de todos os licitantes, contendo a 
documentação relativa à Qualificação. 

26.4.26.4.26.4.26.4. A abertura do Envelope NO 01, relativa à habilitação, será feita publicamente, 
lavrando-se ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelos membros da Comissão de 
Licitação.  

26.5.26.5.26.5.26.5. Abertos todos os Envelopes de NO 01, os documentos serão colocados à 
disposição para serem rubricados pela Comissão e pelos demais proponentes que, se for o 
caso, poderão impugnar uns aos outros, desde que fundamentadamente, reduzida a termo em 
ata a impugnação. 

26.6.26.6.26.6.26.6. Havendo expressa desistência da interposição de recursos, por todos os 
proponentes, desde que todos presentes e devidamente credenciadosdesde que todos presentes e devidamente credenciadosdesde que todos presentes e devidamente credenciadosdesde que todos presentes e devidamente credenciados, quanto à fase de 
habilitação, na mesma oportunidade poderão ser abertos os ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA 
TÉCNICA, das proponentes habilitadas. 

26.7.26.7.26.7.26.7. Com impugnações, ou inexistindo renúncia ao prazo recursal, a Comissão de 
Licitações, necessitando de maior tempo para exame da documentação, designará nova sessão 
para julgamento da habilitação, em prazo não superior a 7 dias. 

26.8.26.8.26.8.26.8. Ocorrendo a situação prevista em 26.6, às licitantes consideradas inabilitadas 
serão devolvidos os envelopes N. 2 – da PROPOSTA TÉCNICA e ENVELOPE N. 3 – PROPOSTA 
FINANCEIRA, em suas formas originais (fechados), lavrando-se a ata dos trabalhos, a qual 
será assinada pelos componentes da Comissão e pelos representantes dos licitantes.  
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26.9.26.9.26.9.26.9. Após procedida a habilitação, serão abertos os Envelopes 2, verificando-se a 
conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital, promovendo-se a desclassificação 
das propostas desconformes ou incompatíveis. 

26.10.26.10.26.10.26.10. Depois de abertas todas as propostas, o Presidente e demais membros da 
Comissão de Licitação rubricarão os documentos e propostas apresentadas, convidando cada 
licitante – um a um – para rubricar cada um dos documentos e cada uma das propostas de 
todos os licitantes. 

26.11.26.11.26.11.26.11. As propostas habilitadas serão objeto de julgamento e classificação de acordo com 
a pontuação obtida. 

26.12.26.12.26.12.26.12. Serão classificadas para a etapa seguinte as propostas técnicas com pontuação 
igual ou superior a 650 pontos, sendo desclassificadas as demais, cujos envelopes NO 3 serão 
devolvidos selados. 

26.13.26.13.26.13.26.13. Decorrido o prazo recursal legal, serão abertos os envelopes NO 3 das licitantes 
classificadas na fase anterior. 

26.14.26.14.26.14.26.14. O critério para o julgamento das propostas será o de menor tarifa proposta, 
conforme art.15, inciso III da Lei Federal nº 8.987/95 com a redação dada pela Lei Federal nº 
9.648/98. 

26.15.26.15.26.15.26.15. Para efeito de julgamento da tarifa, serão consideradas quatro casas decimais, 
com o respectivo arredondamento na última casa decimal, se necessário.  

26.16.26.16.26.16.26.16. A Comissão Permanente de Licitações, em qualquer fase da licitação, poderá 
promover diligência, visando a esclarecer ou a completar a instrução do processo. 

26.17.26.17.26.17.26.17. Não se sentindo habilitada de pronto, a Comissão de Licitações poderá 
interromper a audiência de julgamento por um prazo de, no máximo, 05 dias, quando, 
improrrogavelmente, deverá ser proferida a decisão, concluindo, formal e explicitamente, com 
a recomendação do proponente vencedor ou proposição de revogação ou anulação da 
Concorrência, dentro do prazo, justificando a proposição. 

 

26.17.1.26.17.1.26.17.1.26.17.1. No caso de igualdade de pontos entre 2 (duas) ou mais propostas, a 
Comissão de Licitações adotará o critério de desempate através de sorteio, 
consoante previsão legal ( art. 45, parágrafo 3º da Lei 8.666/93).  
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26.18.26.18.26.18.26.18. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 

26.19.26.19.26.19.26.19. A inabilitação do licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório 
importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes. 

26.20.26.20.26.20.26.20. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 
disposições deste Edital. 

26.21.26.21.26.21.26.21. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para suplementação ou substituição 
de documentos exigidos no Edital e não apresentados nos envelopes NO 01, No 02 e NO 03 

26.22.26.22.26.22.26.22. Não será admitido, por qualquer motivo, modificação ou substituição das 
propostas ou qualquer outro documento;  

26.23.26.23.26.23.26.23. Documentos sem prazo de validade considerar-se-ão como válidos por noventa 
dias e as propostas não assinadas serão desconsideradas. 

26.24.26.24.26.24.26.24. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações 
ou recursos e assinar as atas, os licitantes ou seus representantes credenciados perante a 
Comissão Permanente de Licitações. 

26.25.26.25.26.25.26.25. O credenciamento do representante legal da empresa, com plenos poderes de 
decisão, far-se-á mediante apresentação de procuração, com firma reconhecida, fora do 
Envelope No 1. Serão admitidos até 2 representantes por licitante, os quais deverão estar 
munidos da cédula de identidade. 

26.26.26.26.26.26.26.26. Na data e hora designadas no preâmbulo, a Comissão declarará abertos os 
trabalhos, não sendo admitidos à licitação concorrentes retardatários. 

26.27.26.27.26.27.26.27. Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite 
de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de 
todos os concorrentes (Lei 8.987/95, art., 17 e §§). 

26.28.26.28.26.28.26.28. Será declarada, vencedora desta licitação a empresa que obtiver menor tarifa 
apresentada na proposta de preços, sendo homologado o certame e adjudicado seu objeto na 
forma da lei. 
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27. RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS    

27.1.27.1.27.1.27.1. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas 
pelo art. 109, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

27.2.27.2.27.2.27.2. Os recursos interpostos contra as decisões proferidas pela Comissão de Licitações 
serão acolhidos nos termos do Capítulo V, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, devendo ser 
dirigidos ao Exmo. Sr. Prefeito do Município de Taubaté.  

28. ASSINATURA DO CONTRAASSINATURA DO CONTRAASSINATURA DO CONTRAASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃOTO DE CONCESSÃOTO DE CONCESSÃOTO DE CONCESSÃO    

28.1.28.1.28.1.28.1. Depois de esgotados todos os prazos para recurso em cada uma das fases da 
licitação, a Administração, no prazo máximo de até 30 dias (prorrogável uma única vez, na 
forma do § 1º do art. 64 da Lei Federal 8.666/93), convocará o vencedor para celebrar o 
contrato com cláusula resolutiva para o caso de os serviços não serem iniciados no prazo 
acordado e nas condições previstas neste Edital. 

28.1.1.28.1.1.28.1.1.28.1.1. É condição obrigatória para a assinatura do contrato a apresentação 
das propostas de fornecimento dos fabricantes dos ônibus “Low-Center”, do 
sistema de bilhetagem acoplado a controle operacional por GPS, as Propostas de 
Certificação conforme os prazos de entrega declarados para pontuação no 
envelope nº 02. 

28.2.28.2.28.2.28.2. No prazo assinalado pelo item 28.1, o licitante deverá recolher garantia de 

execução contratual correspondente à 1% do valor do contrato, sob uma das formas admitidas 
pelo art. 56 da Lei Federal 8.666/93, sendo que o não recolhimento será interpretado como 
recusa à assinatura do contrato, acarretando-lhe as conseqüências legais, editalícias e 
contratuais deste tipo de ato. 

28.3.28.3.28.3.28.3. Se dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração, na 

forma do art. 64 da Lei Federal 8.666/93, poderá convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e condições impostas ao 
primeiro (1º) classificado, ou, então, revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas pelo art. 81 da Lei Federal 8.666/93. 

28.4.28.4.28.4.28.4. Da minuta de contrato constante do Anexo X, que é parte integrante deste Edital, 

estão previstas as Cláusulas que regerão a delegação. 
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28.5.28.5.28.5.28.5. As transferências de concessão ou de controle societário serão regidas pela Lei 
8.987/95, derrogatória, como lei nacional, da legislação do Município. 

29. DISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAIS    

29.1.29.1.29.1.29.1. Como referência para o cálculo de tarifa, adota-se a Planilha, constante do Anexo 
IX, (Referência: Ministério dos Transportes - GEIPOT). 

29.2.29.2.29.2.29.2. O prazo para início da Operação Sistema de Bilhetagem Eletrônica será aquele 

apresentado pelo proponente em sua proposta a contar da data da contratação da licitação.  

29.3.29.3.29.3.29.3. A adjudicatária que se recusar, injustificadamente, a assinar o contrato de 

concessão, estará descumprindo os termos deste Edital, sendo, portanto, desclassificada, e 
condenada a pagar multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato ao Município de 
Taubaté. 

29.4.29.4.29.4.29.4. Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de 

interpretação do presente Edital deverão ser dirigidas por escrito à Comissão de Licitação, em 
até 72 (setenta e duas) horas anteriores à abertura da documentação.  

29.5.29.5.29.5.29.5. Nos casos de omissão do presente Edital, prevalecerão os termos da Lei 8.666/93 

e 8.987/95 naquilo que lhe for pertinente. 

29.6.29.6.29.6.29.6. Para que o interessado proceda com “vistas” ao processo, deverá apresentar 

requerimento por escrito, assinado por quem de direito e com firma reconhecida, além de 
documento de identificação pessoal, sendo que nesse ato será lavrado “termo de vistas ao 
processo”, o qual será devidamente datado e assinado pelo interessado e pelo funcionário que 
o recepcionou. 

29.7.29.7.29.7.29.7. Será eleito o Foro da Comarca desta Administração, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para qualquer procedimento relacionado com o 

processamento deste certame licitatório, assim como ao cumprimento das obrigações 

dele decorrentes 
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Taubaté, em 22 de dezembro de 2008. 
 

 
_________________________________________ 

Carlos Anderson dos SantosCarlos Anderson dos SantosCarlos Anderson dos SantosCarlos Anderson dos Santos    
Presidente da Comissão de Licitação
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