
  

 

 

 
 
PROTOCOLO DA CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº.  04/2019 
   
 
SOLICITAMOS QUE PARA EFEITO DE CONTROLE NOS SEJA TRANSMITIDO VIA E-MAIL 
(licitacoes@pmcgs.pr.gov.br) OU FAX (41-3676-8161), CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL DA 
EMPRESA, BEM COMO OS DADOS ABAIXO:  
 
 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO CREDENCIAMENTO 
 
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº. 04/2019 
 

 
Empresa: ______________________________________________________________ 
 
CNPJ:__________________________ Fone comercial: ___________________________ 
 
Endereço:___________________________________________________, nº. _________ 
 
Bairro:__________________________________Cidade:__________________________ 
 
CEP:________________________ Data da Retirada:_____/_____/_____  
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
RG:________________________________CPF:________________________________    
 
E-mail: __________________________________  Celular: ________________________ 
 

 
 



  

 

 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº. 04/2019 

 
 
PREÂMBULO 
 
O Município de Campina Grande do Sul, Paraná, torna público para conhecimento dos interessados que 
se encontram abertas as inscrições para o CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DO SISTEMA ATUAL DE TRANSPORTE 
COLETIVO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS, DE FORMA GRATUITA, VISANDO SUBSIDIAR O 
EDITAL PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA A OUTORGA DOS SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE 
DO SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. O 
presente credenciamento será regido pelas normas contidas na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
com alterações posteriores e demais legislações aplicáveis, que a suplementam no que for omisso.  
 
I. PREÂMBULO 
 
1.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitação serão recebidos e protocolados no Protocolo 
Geral desta Prefeitura. 
1.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da 
Comissão em contrário.  
1.3. As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento convocatório 
e seus anexos, que dele fazem parte integrante.  
1.4. A sessão de julgamento do certame será realizada na Prefeitura Municipal de Campina Grande do 
Sul, localizada na Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30, Centro, no dia 03 de outubro de 2019, às 
09h e será conduzida pela Comissão Permanente de Licitação, com avaliação final em conformidade 
com os parâmetros e requisitos estabelecidos neste Edital. 
1.5. Serão classificadas e posteriormente credenciadas todas as empresas que solicitem seu 
credenciamento e preencham os requisitos deste edital.   
1.6. O Aviso de Chamamento Público, o Edital e seus respectivos anexos, estão à disposição dos 
interessados para consulta, estudo e participação no Setor de Compras e Licitações e no Portal de 
Transparência no endereço eletrônico www.campinagrandedosul.pr.gov.br. O horário de atendimento do 
Setor de Compras e Licitações é das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.  
 
II. DO OBJETO 
 
2.1. JUSTIFICATIVA DO CREDENCIAMENTO:  
2.1.1. Diante da complexidade que envolve o objeto da presente concessão e diante da necessidade da 
reorganização das linhas para melhor atendimento dos usuários do serviço público, houve a necessidade 
da realização de levantamentos e estudos indispensáveis à organização da nova licitação que precederá 
a outorga da nova concessão em substituição à presente, o que está demandando tempo além do 
inicialmente estimado. 
2.1.2. É necessário esclarecer que a Secretaria Municipal de Infraestrutura concluiu a elaboração do 
Projeto Básico Preliminar para o fim de subsidiar a nova licitação do objeto em questão, conforme 
protocolo n.º 8866/2019. Ocorre que, diante da especificidade de muitos dados e informações, 
especialmente no que tange à reformulação das novas linhas/demanda de passageiro, viu-se, buscando 
garantir o serviço público adequado (contínuo, eficiente, seguro, atual e com modicidade tarifária) a 
necessidade da contratação imediata de empresa especializada para realizar o diagnóstico do sistema 
do transporte coletivo municipal, para o fim de complementar os estudos já realizados e subsidiar os 
parâmetros encontrados, considerando especialmente a urgência que o caso requer. 

 

http://www.campinagrandedosul.pr.gov.br/


  

 

 

2.2. OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DO SISTEMA ATUAL DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL 
DE PASSAGEIROS, DE FORMA GRATUITA, VISANDO SUBSIDIAR O EDITAL PARA REALIZAÇÃO 
DE LICITAÇÃO PARA A OUTORGA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO 
MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE DO SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
2.3. Os serviços envolvem as seguintes etapas: 
 

1. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA ATUAL 
Levantamento de todos os dados inerentes à operação atual dos serviços de transporte municipal 
de passageiros, contemplando todos os aspectos relacionados, visando permitir análise e 
propostas para Licitação do Sistema. 

 
1.1. Diagnóstico do Modelo Operacional: 

1.1.1. Identificação das linhas atuais; 
1.1.2. Terminais e infraestrutura de apoio (baias, abrigos); 
1.1.3. Rodovias percorridas; 
1.1.4. Extensão das linhas; 
1.1.5. Tempo de percurso; 
1.1.6. Pontos de parada; 
1.1.7. Frequência de viagens; 
1.1.8. Horários; 
1.1.9. Outros relacionados. 

 
1.2. Diagnóstico das Demandas: 

1.2.1. Demanda de deslocamento: 
1.2.1.1. Movimento de passageiros por horário. 

 
1.2.2. Pesquisa de origem destino:  
Destinada a identificar as necessidades de deslocamento diário dos passageiros, 
evidenciando possíveis falhas operacionais e demandas reprimidas no sistema. 

 
1.2.3. Pesquisa de opinião: 
Destinada a averiguar o grau de satisfação e colher sugestões dos passageiros usuários dos 
serviços atuais.  

 
1.3. Diagnóstico do Modelo Econômico-Financeiro: 

1.3.1. Preços tarifários; 
1.3.2. Quantidade e idade da frota; 
1.3.3. Custos amortização dos veículos; 
1.3.4. Outros custos inerentes; 
1.3.5. Isenções - valor e percentual;  
1.3.6. Receitas diretas e alternativas; 
1.3.7. Subsídios; 
1.3.8. Formas atuais de cobrança; 
1.3.9. Estrutura operacional atual; 
1.3.10. IPK. 

 
1.4. Diagnóstico da Legislação Atual 
 
1.5. Diagnóstico do Modelo de Gestão. 

1.5.1. Estrutura de Gestão Atual; 
1.5.2. Levantamento de necessidade de Gestão. 

 



  

 

 

2. ANÁLISE DE POSSIBILIDADES  
2.1. Análise e considerações sobre o modelo Operacional; 
2.2. Análise e considerações sobre o modelo Econômico-Financeiro; 
2.3. Análise e considerações sobre o modelo de Gestão Mínima. 

 
3. PRODUTOS RESULTANTES 

 
3.1. Proposta de Forma Operacional sustentável 

3.1.1. Tabela de horários adequada; 
3.1.2. Frequência de viagens adequada e sustentável. 

 
3.2. Proposta de Modelo Econômico-Financeiro sustentável 

3.2.1. Planilha tarifária adequada para acompanhamento e controle da gestão do 
sistema, com indicação de formas de correção e/ou revisão; 
3.2.2. Tarifa mínima e máxima para nova licitação; 
3.2.3. Formas e periodicidade de correções tarifárias;  
3.2.4. Estrutura operacional necessária ao novo sistema. 

 
3.3. Proposta de Gestão Mínima 

3.3.1. Indicação de estrutura organizacional mínima, destinada à boa gestão do 
sistema de transporte municipal de passageiros. 

 
3.4. Proposta da minuta do Edital de Licitação do novo sistema, contemplando: 

3.4.1. Tipo de outorga e prazo contratual; 
3.4.2. Critérios de julgamento para nova licitação; 
3.4.3. Parâmetros mínimos de estrutura de garagem, oficina e equipamentos 
complementares inerentes a prestação de serviço, tais como: 

3.4.3.1. Tipos de veículos e idade média dos veículos adequados para compor a 
frota da transportadora na nova concessão; 
3.4.3.2. Idade média da frota;  
3.4.3.3. Formas e sistemas de cobrança. 

 
III. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1. Poderão participar do credenciamento todos os interessados com ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação, que atendam às exigências do edital. 
3.2. Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da apresentação de sua documentação, 
sendo que o Município de Campina Grande do Sul não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do presente procedimento.  
3.3. A participação no credenciamento implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste 
Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.  
3.4. É VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS:  

3.4.1. Em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de falência, sob concurso de 
credores, em dissolução ou em liquidação;  
3.4.2. Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) por qualquer órgão governamental, autárquico, 
fundacional, de sociedades públicas ou economia mista das três esferas, e, caso participe(m) do 
credenciamento, estará(ao) sujeita(s) às penalidades previstas no Art. 97, parágrafo Único da Lei 
Federal 8.666/93; 
3.4.3. Que esteja(m) reunida(s) em consórcio ou coligação; 
3.4.4. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa a requerer 
o credenciamento, ou exista vínculo diretamente entre os sócios.  

3.5. Não poderá participar direta ou indiretamente do Credenciamento, servidor dirigente da Prefeitura 
Municipal de Campina Grande do Sul, bem como as empresas cujos sócios, administradores, 
empregados, controladores sejam servidores da mesma.  



  

 

 

3.6. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório. 
Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

     
IV. DA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
4.1. Os interessados em se inscrever no processo de Credenciamento nº. 04/2019, deverão apresentar à 
Comissão Permanente de Licitação os documentos descritos no item VI do presente chamamento, no 
endereço acima mencionado, às 09 horas do dia 03 de outubro de 2019. 
4.2. O pedido de credenciamento (Anexo I), deverá ser apresentado em uma via, em linguagem clara, 
datilografado ou digitado, sem emendas, rasuras, devidamente carimbado, datado, assinado pelo 
representante legal da Proponente 
4.3. No pedido de credenciamento (Anexo I) a empresa deverá informar: 

a) Razão social da empresa; 
b) N.º do CNPJ da empresa; 
c) Validade da proposta; 
d) Carimbo e assinatura do responsável pela firma proponente; 
e) Data da proposta. 

4.4. De modo a facilitar o manuseio da documentação e para fins de segurança, as páginas deverão ser 
numeradas. 
4.5. Os serviços deverão ser prestados sem qualquer ônus financeiro para esta Administração. 
Da mesma forma, ficará isenta esta municipalidade de qualquer espécie de despesa que incida ou 
venha a incidir, tais como impostos, taxas, encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos 
necessários ao cumprimento do objeto. 
4.6. Será desclassificada a proposta que não atenda às exigências deste Edital. 
 
V. DOS PRAZOS 
 
5.1. O prazo para assinatura do Termo de Credenciamento será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação dos interessados. 
5.2. O prazo de vigência do Termo de Credenciamento será de 06 (seis) meses, contados da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período. 
5.3. PRAZOS MÁXIMOS PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO: 

5.3.1. Levantamento de dados e simultânea realização de pesquisas: 20 (vinte) dias; 
5.3.2. Análise dos dados e resultado das pesquisas: 20 (vinte) dias; 
5.3.3. Elaboração das propostas: 15 (quinze) dias; 
5.3.4. Ajuste do estudo: 5 (cinco) dias. 
5.3.5. Prazo máximo total: 60 (sessenta) dias. 

 
VI. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
6.1. As Proponentes deverão protocolar no Protocolo Geral da Prefeitura de Campina Grande do Sul o 
envelope da habilitação, devidamente fechado, com os dizeres na parte externa e frontal:  
 

NOME DA EMPRESA 
MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL 

CREDENCIAMENTO Nº. 04/2019 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 
6.2. Depois de protocolado, o envelope da habilitação deverá ser entregue no Setor de Compras e 
Licitações. 
6.3. A proponente deverá apresentar dentro do ENVELOPE - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, a 
seguinte documentação: 
 



  

 

 

 ESTATUTO SOCIAL, CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÕES, CONTRATO SOCIAL 
CONSOLIDADO OU OUTRO DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO QUE O VALHA 

 CARTÃO CNPJ; 
 CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 

DA UNIÃO 
 CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL; 
 CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL; 
 CERTIDÃO NEGATIVA DE FGTS; 
 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT; 
 PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL (CICAD) OU 

MUNICIPAL (ALVARÁ); 
 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DA PESSOA 

JURÍDICA; 
 CÉDULA DE IDENTIDADE E CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA; 
 CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA EMPRESA NO CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA), DENTRO DO SEU PRAZO DE VALIDADE, NO ESTADO 
DO PARANÁ; 

 POSSUIR EM SEU CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA OS SEGUINTES CÓDIGOS 
NACIONAIS DE ATIVIDADE ECONÔMICA: 

 CNAE PRINCIPAL: 
 71.12-0-00 – SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 CNAE SECUNDÁRIO: 

70.20-4-00 – ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO 
CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; 
71.19-7-03 – SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICOS RELACIONADOS À 
ARQUITETURA E ENGENHARIA. 

 QUANTO À EQUIPE TÉCNICA 
 Os profissionais que irão compor a equipe técnica para realização do estudo, deverão 
apresentar as qualificações específicas exigidas para o estudo, de forma individual ou 
composta (mais que uma qualificação para o mesmo profissional) conforme segue: 
 Um Engenheiro Civil com registro regular junto ao CREA-PR e com especialização em 
Gestão de Engenharia e ou Planejamento, cuja comprovação se dará através de prova de 
inscrição no respectivo órgão de classe e por meio de apresentação de Certificado de 
Conclusão da respectiva Especialização emitido por instituição devidamente reconhecida pelo 
MEC; 
 Um Advogado com conhecimento mínimo de 5 (cinco) anos em Legislação de 
Transporte Coletivo de Passageiros, cuja comprovação se dará através de prova de inscrição 
no respectivo órgão de classe e por meio de Declaração emitida por órgão relacionado à 
matéria ou por Entidade de Classe; 
 Um profissional com especialização em Trânsito, cuja comprovação se dará através da 
apresentação de Certificado de Conclusão da respectiva Especialização emitido por 
instituição devidamente reconhecida pelo MEC; 

 ANEXOS A SEREM PREENCHIDOS DESTE EDITAL. 
 
6.4. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da imprensa 
oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada ou poderão ser autenticados pela Comissão de 
Licitação, mediante apresentação do original.  
6.5. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia 
reprográfica sem autenticação, podendo ter sua autenticidade confirmada junto aos órgãos competentes 
pela Comissão Permanente de Licitação.  
6.6. As certidões que não apresentarem em seu corpo prazo de validade, serão consideradas válidas, 
desde que emitidas com antecedência máxima de até 90 (noventa) dias da apresentação do envelope de 
apresentação. 



  

 

 

6.7. Quando o requerimento de credenciamento for realizado por procurador, deverá ser apresentada 
Procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, na qual constem poderes para 
praticar os atos do processo ou procuração específica para o Processo de Credenciamento. 
6.8. À Comissão Permanente de Licitação é facultado solicitar, a qualquer tempo, esclarecimentos 
acerca dos documentos apresentados, bem como promover diligências ou solicitar pareceres técnicos 
destinados a esclarecer a instrução e julgamento do requerimento. 
6.9. Lei nº. 13.726/2018 – Desburocratização:  

a) O reconhecimento da autenticidade de firmas deve ser feito pelo próprio agente administrativo 
que recebe o documento. Para tanto, o servidor pode estar presente diante do ato da assinatura 
ou confrontá-la com aquela que consta no documento de identidade do signatário. 
b) O mesmo vale para a autenticação de cópias de documentos. O ato deve ser realizado pelo 
servidor, ao compará-las com os originais. 
c) Não pode mais ser exigida a juntada de documento pessoal do usuário. Este poderá ser 
substituído por uma cópia autenticada por um servidor do órgão ou entidade responsável pelo 
processo. 

 
VII. DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será feita pela 
Comissão Permanente de Licitação, podendo ser acompanhada de pessoa designada pela Secretaria 
Municipal de Administração, Finanças e Planejamento. 
7.2. Serão habilitados os interessados que preencham os requisitos previstos neste Edital, de acordo 
com as necessidades desta Municipalidade.  
7.3. Após análise da documentação pela Comissão Permanente de Licitação, e constatado o 
atendimento pleno às exigências editalícias, será a empresa considerada hábil para o credenciamento. 
7.4. Serão declarados inabilitados os interessados: 

7.4.1. Que por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneos ou tenham sido punidos com 
suspensão do direito de contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, 
Estadual ou Municipal, com a publicação do ato no Diário Oficial da União, do Estado ou do 
Município, pelo Órgão que o expediu; 
7.4.2. Inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da classe, sejam as 
pendências financeiras ou relativas ao registro profissional, bem como os que possuam qualquer 
nota desabonadora emitida pelo mesmo; 
7.4.3. Que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação obrigatória exigida no 
Edital (documentação pessoal e profissional); 
7.4.4. Anteriormente descredenciados pelo Município por descumprimento de cláusulas contratuais 
ou por haver sido constatada irregularidade na execução dos serviços prestados. 

7.5. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar da data da ciência da decisão. 

7.5.1. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação e serão considerados os documentos 
anexados em fase de recurso; 
7.5.2. O recurso deverá ser protocolizado junto ao Protocolo Geral desta Prefeitura, sendo dirigido 
à Comissão Permanente de Licitação, ficando estabelecido o prazo de até 10 (dez) dias úteis para 
análise e decisão da Comissão; 
7.5.3. Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não 
protelatórios. 

 
VIII. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO  
 
8.1. Os interessados que forem habilitados ao credenciamento serão convocados para firmar o Termo de 
Credenciamento conforme minuta do Anexo V, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da 
convocação, sob pena de decair o direito ao credenciamento, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 
81 da Lei n.º 8666/93. 



  

 

 

8.2. O prazo de vigência do Termo de Credenciamento a ser celebrado em decorrência do 
credenciamento será de 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
por igual período. 
8.3. A rescisão poderá se dar a pedido da CREDENCIADA quando: 

8.3.1. Esta comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior; 
8.3.2. O pedido de rescisão deverá ser feito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

8.4. A rescisão poderá se dar por iniciativa deste MUNICIPIO quando: 
8.4.1. A Credenciada perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no presente 
procedimento; 
8.4.2. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
8.4.3. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
no Termo de Credenciamento ou nos pedidos dele decorrentes; 
8.4.4. Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, incisos XII 
a XVI da Lei Federal n.º 8.666/93; 

8.4.4.1. Nas hipóteses previstas neste item, a Credenciada terá seu Termo de 
Credenciamento rescindido, por intermédio de processo administrativo específico, 
assegurado o contraditório e ampla defesa. 

8.4.5. Em caso de dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis. 
8.4.6. Se houver decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil dos 
proprietários. 

 
VII. DA FISCALIZAÇÃO 
 
7.1. O Município reserva-se o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços pelos 
credenciados, sendo-lhes facultado o descredenciamento, quando caracterizada a prestação de má 
qualidade, através de processo administrativo específico, com garantia da representação do contraditório 
e da produção da ampla defesa. 
7.2. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Termo de Credenciamento, deverão 
ser prontamente atendidas pela CREDENCIADA, sem ônus para o MUNICÍPIO. 
7.3. A fiscalização do cumprimento do objeto do presente edital ficará a cargo do Servidor Municipal 
LUCIANO DA SILVA NOGUEIRA, conforme Portaria n.° 890/2019, de acordo com as atribuições 
contidas na referida portaria, sobretudo comunicando ao Gestor Geral de Contratos qualquer 
irregularidade, para as devidas providências, bem como a necessidade de prorrogação dos prazos de 
vigência e/ou execução, acompanhado de requerimento justificado da empresa credenciada. 
7.4. O Município de Campina Grande do Sul reserva-se no direito de, a qualquer tempo, paralisar ou 
suspender a execução dos serviços. 
7.5. A fiscalização realizada pela Secretaria não exclui nem reduz a responsabilidade da Credenciada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei n.º 
8.666/93). 
 
VIII. DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 
 
8.1. A empresa habilitada se obriga, nos termos deste Edital, a comparecer para assinatura do Termo de 
Credenciamento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do recebimento da convocação formal, sob risco 
de desclassificação.   
8.2. Entregar os serviços na forma proposta e contratada, garantindo a melhor qualidade dos mesmos, 
atendidas as especificações e normas técnicas para cada caso, assumindo inteira responsabilidade pela 
plena execução do objeto do presente credenciamento. 
8.3. Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos sobre os serviços, fornecendo 
toda e qualquer orientação que necessária para a perfeita utilização dos mesmos. 
8.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CREDENCIANTE. 
8.5. Cumprir todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às 
normas de segurança no trabalho e de construção civil, bem como as previstas na legislação específica: 



  

 

 

encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre 
o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não mencionadas, para 
com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos termos do art. 71 da Lei 8666/93. 
8.6. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do CREDENCIANTE, ou a terceiros, em 
razão da execução deste contrato, por culpa, dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus 
empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 15 (quinze) 
dias, contados a partir da comprovação de sua responsabilidade, podendo este prazo ser prorrogado a 
critério do CREDENCIANTE. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, o CREDENCIANTE reserva-
se o direito de descontar o valor referente ao ressarcimento: da fatura a vencer, da garantia prestada, ou, 
ainda, em Juízo.  
8.7. Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento.  
8.8. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
8.9. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 
ocasionados à Administração e/ou a terceiros. 
8.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa 
anuência da Administração. 
8.11. Notificar à Administração Pública, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a eventual 
impossibilidade temporária de prestar os serviços constantes do objeto deste edital, ou o interesse em se 
descredenciar, mediante plena justificativa técnica, sob pena de incidência de sanções previstas neste 
Edital, independente das sanções civis na forma da lei. 
8.12. Informar à Credenciante, eventual alteração de sua razão social, de seu controle acionário ou de 
mudança de sua diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada da certidão da Junta Comercial 
ou do Cartório de Registro Civil das pessoas jurídicas. 
8.13. Comunicar ao Credenciante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a 
execução do serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização; 
8.14. Acatar as determinações feitas pelo Credenciante no que tange ao cumprimento do objeto do 
Contrato. 
8.15. Substituir os serviços que entregar, às suas expensas, no todo ou em parte, em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções. 
8.16. Responsabilizar-se pelo seu pessoal, material, equipamentos e outros itens necessários à perfeita 
execução dos serviços. 
8.17. Os casos omissos serão discutidos e analisados pela Administração e, sob os aspectos da 
legislação pertinente, visando o melhor atendimento o interesse público. 
 
IX. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
9.1. Exercer a fiscalização da execução do Termo de Credenciamento. 
9.2. Proporcionar todas as condições necessárias para que o Credenciado possa executar os serviços e 
cumprir o estabelecido no Termo de Credenciamento. 
9.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução contratual, que 
venham a ser solicitados pelos técnicos do Credenciado. 
 
X. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
10.1. Estando a empresa apta à contratação, o processo será encaminhado à Procuradoria Geral do 
Município, que verificará a regularidade do procedimento, visando à realização do processo de 
inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o “caput” do artigo 25 da Lei de Licitações, tendo em 
vista o fato de que a competição resta faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade 
local que o maior número possível de empresas preste os serviços especializados em questão. 
 



  

 

 

XI. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
11.1. É facultada à Comissão Permanente de Licitação a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou complementar a instrução do processo. 
11.2. Fica assegurado ao Prefeito mediante justificativa motivada o direito de, a qualquer tempo e no 
interesse da Administração, anular o presente credenciamento ou revogá-la no todo ou em parte.  
11.3. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do processo.  
11.4. A apresentação dos documentos habilitatórios implica no perfeito entendimento e aceitação pelo 
proponente de todos os termos deste Edital. 
11.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto contratado, 
sem a anuência da Administração.  
11.6. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço citado no preâmbulo desse Edital ou pelo e-mail licitacoes@pmcgs.pr.gov.br, de segunda a 
sexta-feira, em dias de expediente, até 02 (dois) dias úteis imediatamente anteriores à data de 
julgamento do certame.  
11.7. A Administração poderá, a qualquer tempo, realizar novos credenciamentos, através da divulgação 
de um novo regulamento. 
11.8. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o da RMC 
(Foro da Comarca de Campina Grande do Sul/PR), com exclusão de qualquer outro. 
 
XII. Compõem o presente edital: 
 
Anexo I – REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO, o qual deverá ser incluído no Envelope 
proposta; 
Anexo II – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO INFANTIL, o qual deverá 
ser incluído no Envelope proposta; 
Anexo III – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO, o qual deverá ser incluído no Envelope proposta; 
Anexo IV – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES, o qual deverá ser incluído no Envelope 
proposta; 
Anexo V – MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO, não precisa incluir no envelope,  somente 
para conhecimento da empresa. 

 
 

Campina Grande do Sul, 04 de setembro de 2019. 
 
 
 

ESTELA CELINA MULLER 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 
 



  

 

 

 
 

ANEXO I 
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 
(em papel timbrado/personalizado da empresa) 

 
Ao  
Município de Campina Grande do Sul/Pr 
Comissão Permanente de Licitação 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 04/2019 
 

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO 
TÉCNICO PRELIMINAR DO SISTEMA ATUAL DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL DE 
PASSAGEIROS, DE FORMA GRATUITA, VISANDO SUBSIDIAR O EDITAL PARA REALIZAÇÃO DE 
LICITAÇÃO PARA A OUTORGA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO 
MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE DO SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
No uso das atribuições que me conferem como representante legal da (razão social, nome fantasia, 
CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail do proponente) solicito o credenciamento junto ao Município 
de Campina Grande do Sul, nos termos do Edital de Credenciamento nº. 04/2019. 
 
Para tanto segue em anexo todos os documentos exigidos neste edital, declarando, sob as penas da lei:  
 
1) Que conheço e aceito incondicionalmente as regras do Edital, inclusive o fato de que os serviços 
deverão ser executados sem qualquer ônus para o Município de Campina Grande do Sul;  
2) Que conheço e aceito que o referido Município ficará isento de qualquer espécie de despesa que 
incida ou venha a incidir sobre os serviços objeto deste Credenciamento, tais como impostos, taxas, 
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto; 
3) Que estou ciente que a ausência de quaisquer dos documentos ou a presença de irregularidades nos 
mesmos inviabilizará o credenciamento e possível contratação desta empresa pela qual sou responsável 
legal.  

 
Campina Grande do Sul, ____/____/________. 

 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 



  

 

 

 
 

ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO INFANTIL 

 
 
 

Em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal,      declaramos     que     a     
empresa  
_____________________________________________________________,  
 
CNPJ nº. _________________________________, não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 
  

 
Campina Grande do Sul, ____/____/________. 

 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 
PARA HABILITAÇÃO 

 
 

 

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Credenciamento nº. 

04/2019, junto ao Município de Campina Grande do Sul, que a empresa 

.................................................................................................... inscrita no CNPJ sob o nº. 

...................................................., até a presente data não recebeu deste ou de qualquer outro órgão da 

administração pública direta ou indireta, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitações e/ou 

impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de 

INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a administração pública federal, estadual ou municipal e do 

Distrito Federal, não havendo assim FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO da 

mesma, ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrências posteriores. 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de Credenciamento nº. 
04/2019, da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, que: 
 
Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados à 
Comissão de Licitação, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 
 
Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Termo de Credenciamento em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente 
edital; 
 
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do 
Consumidor, bem como ao Edital e anexos do Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº. 
04/2019, desta Prefeitura Municipal. 
 
  

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

ANEXO V 
MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

 “Termo de Credenciamento que entre si celebram o Município 
de Campina Grande do Sul, Paraná e o 
Cartório.....................................................................”.  
 
 

De um lado, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, Paraná, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob n°. 76.105.600/0001-86, com sede na Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30, 
Centro, Município de Campina Grande do Sul/PR, aqui representado pelo Prefeito Municipal Sr. Bihl 
Elerian Zanetti, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO; e de outro lado a empresa 
______________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. _______________, estabelecida 
à____________________ nº. _______, Bairro ______________, na cidade de 
_________________________, Estado de ________________neste ato representada por 
________________________, _______________ ,__________________, profissão, portador(a) da CI 
RG nº.____________________ SSP/ ____, e CPF nº. __________, residente e domiciliado na 
_______________________, Bairro ______________________ na cidade de ___________________, 
Estado de _______________, doravante denominada CREDENCIADA. O presente termo é originário do 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO nº. 04/2019 e tem sua 
fundamentação legal na Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e demais 
legislações pertinentes.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Constitui-se objeto deste instrumento o CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DO SISTEMA ATUAL DE TRANSPORTE 
COLETIVO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS, DE FORMA GRATUITA, VISANDO SUBSIDIAR O 
EDITAL PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA A OUTORGA DOS SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE 
DO SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
2.2. Os serviços envolvem as seguintes etapas: 
 

1. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA ATUAL 
Levantamento de todos os dados inerentes à operação atual dos serviços de transporte municipal 
de passageiros, contemplando todos os aspectos relacionados, visando permitir análise e 
propostas para Licitação do Sistema. 

 
1.1. Diagnóstico do Modelo Operacional: 

1.1.1. Identificação das linhas atuais; 
1.1.2. Terminais e infraestrutura de apoio (baias, abrigos); 
1.1.3. Rodovias percorridas; 
1.1.4. Extensão das linhas; 
1.1.5. Tempo de percurso; 
1.1.6. Pontos de parada; 
1.1.7. Frequência de viagens; 
1.1.8. Horários; 
1.1.9. Outros relacionados. 

 
1.2. Diagnóstico das Demandas: 

1.2.1. Demanda de deslocamento: 
1.2.1.1. Movimento de passageiros por horário. 

 



  

 

 

1.2.2. Pesquisa de origem destino:  
Destinada a identificar as necessidades de deslocamento diário dos passageiros, 
evidenciando possíveis falhas operacionais e demandas reprimidas no sistema. 

 
1.2.3. Pesquisa de opinião: 
Destinada a averiguar o grau de satisfação e colher sugestões dos passageiros usuários dos 
serviços atuais.  

 
1.3. Diagnóstico do Modelo Econômico-Financeiro: 

1.3.1. Preços tarifários; 
1.3.2. Quantidade e idade da frota; 
1.3.3. Custos amortização dos veículos; 
1.3.4. Outros custos inerentes; 
1.3.5. Isenções - valor e percentual;  
1.3.6. Receitas diretas e alternativas; 
1.3.7. Subsídios; 
1.3.8. Formas atuais de cobrança; 
1.3.9. Estrutura operacional atual; 
1.3.10. IPK. 

 
1.4. Diagnóstico da Legislação Atual 
 
1.5. Diagnóstico do Modelo de Gestão. 

1.5.1. Estrutura de Gestão Atual; 
1.5.2. Levantamento de necessidade de Gestão. 

 
2. ANÁLISE DE POSSIBILIDADES  

2.1. Análise e considerações sobre o modelo Operacional; 
2.2. Análise e considerações sobre o modelo Econômico-Financeiro; 
2.3. Análise e considerações sobre o modelo de Gestão Mínima. 

 
3. PRODUTOS RESULTANTES 

 
3.1. Proposta de Forma Operacional sustentável 

3.1.1. Tabela de horários adequada; 
3.1.2. Frequência de viagens adequada e sustentável. 

 
3.2. Proposta de Modelo Econômico-Financeiro sustentável 

3.2.1. Planilha tarifária adequada para acompanhamento e controle da gestão do 
sistema, com indicação de formas de correção e/ou revisão; 
3.2.2. Tarifa mínima e máxima para nova licitação; 
3.2.3. Formas e periodicidade de correções tarifárias;  
3.2.4. Estrutura operacional necessária ao novo sistema. 

 
3.3. Proposta de Gestão Mínima 

3.3.1. Indicação de estrutura organizacional mínima, destinada à boa gestão do 
sistema de transporte municipal de passageiros. 

 
3.4. Proposta da minuta do Edital de Licitação do novo sistema, contemplando: 

3.4.1. Tipo de outorga e prazo contratual; 
3.4.2. Critérios de julgamento para nova licitação; 
3.4.3. Parâmetros mínimos de estrutura de garagem, oficina e equipamentos 
complementares inerentes a prestação de serviço, tais como: 



  

 

 

3.4.3.1. Tipos de veículos e idade média dos veículos adequados para compor a 
frota da transportadora na nova concessão; 
3.4.3.2. Idade média da frota;  
3.4.3.3. Formas e sistemas de cobrança. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO 
2.1. Os serviços deverão ser prestados sem qualquer ônus financeiro para esta Administração. Da 
mesma forma, ficará isenta esta municipalidade de qualquer espécie de despesa que incida ou venha a 
incidir, tais como impostos, taxas, encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao 
cumprimento do objeto. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 
3.1. O prazo para assinatura do Termo de Credenciamento será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação dos interessados. 
3.2. O prazo de vigência do Termo de Credenciamento será de 06 (seis) meses, contados da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período. 
3.3. PRAZOS MÁXIMOS PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO: 

3.3.1. Levantamento de dados e simultânea realização de pesquisas: 20 (vinte) dias; 
3.3.2. Análise dos dados e resultado das pesquisas: 20 (vinte) dias; 
3.3.3. Elaboração das propostas: 15 (quinze) dias; 
3.3.4. Ajuste do estudo: 5 (cinco) dias. 
3.3.5. Prazo máximo total: 60 (sessenta) dias. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 
4.1. A empresa habilitada se obriga, nos termos deste Edital, a comparecer para assinatura do Termo de 
Credenciamento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do recebimento da convocação formal, sob risco 
de desclassificação.   
4.2. Entregar os serviços na forma proposta e contratada, garantindo a melhor qualidade dos mesmos, 
atendidas as especificações e normas técnicas para cada caso, assumindo inteira responsabilidade pela 
plena execução do objeto do presente credenciamento. 
4.3. Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos sobre os serviços, fornecendo 
toda e qualquer orientação que necessária para a perfeita utilização dos mesmos. 
4.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CREDENCIANTE. 
4.5. Cumprir todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às 
normas de segurança no trabalho e de construção civil, bem como as previstas na legislação específica: 
encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre 
o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não mencionadas, para 
com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos termos do art. 71 da Lei 4666/93. 
4.6. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do CREDENCIANTE, ou a terceiros, em 
razão da execução deste contrato, por culpa, dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus 
empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 15 (quinze) 
dias, contados a partir da comprovação de sua responsabilidade, podendo este prazo ser prorrogado a 
critério do CREDENCIANTE. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, o CREDENCIANTE reserva-
se o direito de descontar o valor referente ao ressarcimento: da fatura a vencer, da garantia prestada, ou, 
ainda, em Juízo.  
4.7. Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento.  
4.8. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
4.9. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 
ocasionados à Administração e/ou a terceiros. 
4.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Credenciamento, sem prévia 
e expressa anuência da Administração. 
4.11. Notificar à Administração Pública, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a eventual 
impossibilidade temporária de prestar os serviços constantes do objeto deste edital, ou o interesse em se 



  

 

 

descredenciar, mediante plena justificativa técnica, sob pena de incidência de sanções previstas neste 
Edital, independente das sanções civis na forma da lei. 
4.12. Informar à Credenciante, eventual alteração de sua razão social, de seu controle acionário ou de 
mudança de sua diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada da certidão da Junta Comercial 
ou do Cartório de Registro Civil das pessoas jurídicas. 
4.13. Comunicar ao Credenciante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a 
execução do serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização; 
4.14. Acatar as determinações feitas pelo Credenciante no que tange ao cumprimento do objeto do 
Contrato. 
4.15. Substituir os serviços que entregar, às suas expensas, no todo ou em parte, em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções. 
4.16. Responsabilizar-se pelo seu pessoal, material, equipamentos e outros itens necessários à perfeita 
execução dos serviços. 
4.17. Os casos omissos serão discutidos e analisados pela Administração e, sob os aspectos da 
legislação pertinente, visando o melhor atendimento o interesse público. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
5.1. Exercer a fiscalização da execução do Termo de Credenciamento. 
5.2. Proporcionar todas as condições necessárias para que o Credenciado possa executar os serviços e 
cumprir o estabelecido no Termo de Credenciamento. 
5.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução contratual, que 
venham a ser solicitados pelos técnicos do Credenciado. 
 
CLAUSULA SEXTA – DO DESCREDENCIAMENTO 
6.1. A rescisão poderá se dar a pedido da CREDENCIADA quando: 

6.1.1. Esta comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior; 
6.1.2. O pedido de rescisão deverá ser feito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

6.2. A rescisão poderá se dar por iniciativa deste MUNICIPIO quando: 
6.2.1. A credenciada perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no presente 
procedimento; 
6.2.2. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
6.2.3. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
no Termo de Credenciamento ou nos pedidos dele decorrentes; 
6.2.4. Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, incisos XII 
a XVI da Lei Federal n.º 8.666/93; 

6.2.4.1. Nas hipóteses previstas neste item, a Credenciada terá seu Termo de 
Credenciamento rescindido, por intermédio de processo administrativo específico, 
assegurado o contraditório e ampla defesa. 

6.2.5. Em caso de dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis. 
6.2.6. Se houver decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil dos 
proprietários. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
7.1. O presente Termo de Credenciamento poderá ser alterado unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou por 
acordo entre as partes, na forma da Lei. 
7.2. As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites permitidos em Lei.  
  
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
8.1. O Município reserva-se o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços pelos 
credenciados, sendo-lhes facultado o descredenciamento, quando caracterizada a prestação de má 
qualidade, através de processo administrativo específico, com garantia da representação do contraditório 
e da produção da ampla defesa. 



  

 

 

8.2. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Termo de Credenciamento, deverão 
ser prontamente atendidas pela CREDENCIADA, sem ônus para o MUNICÍPIO. 
8.3. A fiscalização do cumprimento do objeto do presente edital ficará a cargo do Servidor Municipal 
LUCIANO DA SILVA NOGUEIRA, conforme Portaria n.° 890/2019, de acordo com as atribuições 
contidas na referida portaria, sobretudo comunicando ao Gestor Geral de Contratos qualquer 
irregularidade, para as devidas providências, bem como a necessidade de prorrogação dos prazos de 
vigência e/ou execução, acompanhado de requerimento justificado da empresa credenciada. 
8.4. O Município de Campina Grande do Sul reserva-se no direito de, a qualquer tempo, paralisar ou 
suspender a execução dos serviços. 
8.5. A fiscalização realizada pela Secretaria não exclui nem reduz a responsabilidade da Credenciada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº. 
8.666/93). 
 
CLÁUSULA NONA – DA INADIMPLÊNCIA 
Aplicam-se no caso de inadimplência da CREDENCIADA, com referência aos encargos sociais, fiscais e 
comerciais o disposto no artigo 71, da Lei 10.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
Fica eleito o Foro da RMC (Foro da Comarca de Campina Grande do Sul/PR), com renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento. 
 
As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do Termo de Credenciamento, firmando-o 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se 
identificam e assinam. 
 
Campina Grande do Sul ______ de __________ de _______  
 
CREDENCIANTE 
BIHL ELERIAN ZANETTI 
PREFEITO  MUNICIPAL 
 
T E S T E M U N H A S  
 
NOME:       NOME: 
CPF:       CPF: 

CREDENCIADA 
EMPRESA xxxxxxxxxx 
REPRESENTANTExxxxxxxx 
RG. xxxxxxxxx  CPF.: xxxxxx 

 



  

 

 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº. 04/2019 
 
 
A Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça 
Bento Munhoz da Rocha Neto, nº. 30 – Centro – CEP 83430-000, inscrita no CNPJ sob nº. 
76.105.600/0001-87, torna público para conhecimento dos interessados, que está realizando 
chamamento público para CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DO SISTEMA ATUAL 
DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS, DE FORMA GRATUITA, VISANDO 
SUBSIDIAR O EDITAL PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA A OUTORGA DOS SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAMPINA 
GRANDE DO SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS 
ANEXOS. 
 
Emissão: 10 de setembro de 2019. 
Entrega dos Envelopes: Até as 09 horas do dia 03 de outubro de 2019, no Protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, na Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30, Centro – 
Campina Grande do Sul/PR. 
 
Abertura dos Envelopes: Ás 09 horas do dia 03 de outubro de 2019, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Campina Grande do Sul. 
 
O edital estará disponível a partir de 10 de setembro de 2019, das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h30 
de segunda a sexta-feira, com a Comissão de Licitação, no endereço acima, e só poderá ser retirado 
mediante preenchimento de protocolo e apresentação do Contrato Social da empresa.  Informações 
poderão ser obtidas pelos telefones (41) 3676-8006 e 3676-8030. 
 
Serão classificadas e posteriormente credenciadas todas as instituições que solicitem seu 
credenciamento e preencham os requisitos do edital.    
 
 

______________________________________ 
ESTELA CELINA MULLER 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 


