MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Licitações
Tel.: (035) 3641-1373 –E-mail: licitacao@brazopolis.mg.gov.br
Processo Licitatório nº 079/2018 - Concorrência nº 001/2018
EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TURISMO
DATA:
23 DE AGOSTO DE 2018
HORÁRIO:
09:00 horas

OBJETO:

A presente concorrência tem por objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
TURISMO, VIA MELHOR PROPOSTA DE TRABALHO APRESENTADA, PARA
CONCESSÃO
DE
OPERAÇÃO
DO
ROTEIRO TURÍSTICO "CIRCUITO
OBSERVATÓRIO PICO DOS DIAS - OPD", NO MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS/MG,
conforme especificações presentes neste Edital.

Observação:
Se por quaisquer motivos não houver expediente no dia supracitado, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a concorrência serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Administração Pública
do Município de Brazópolis que se seguir.
Endereço Completo:
Departamento de Licitação.
Rua: Dona Ana Chaves, 218 – Centro
Brazópolis – MG – CEP: 37530-000

Meios para contato:
Telefone: (35) 3641-1373
E-mail: licitacao@brazopolis.mg.gov.br
Site: www.brazopolis.mg.gov.br
Dias e horários: de segunda a sexta-feira, da 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 horas (em dias de expediente).
Importante:
Às Licitantes que retirarem o edital do SITE mencionado solicitamos enviar os dados da sociedade empresária, tais
como: razão social, CNPJ/MF, endereço completo, e-mail, fone/fax, nome do responsável, através do E-mail:
licitacao@brazopolis.mg.gov.br ou via fax (35) 3641-1373.

Observação: É recomendada a leitura integral deste Edital e seus Anexos, uma vez que a sua inobservância,
principalmente no que diz respeito à documentação exigida e à apresentação da proposta, poderá acarretar
respectivamente a inabilitação e a desclassificação do credenciado.
I – PREÂMBULO:
1.1- O MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS/MG, através da Comissão Permanente de Licitações - CPL nomeada pela
Portaria nº 071/2018, torna público que fará realizar na sede da Prefeitura, situada na Rua: Dona Chaves, 218 – Centro,
no setor de Licitações, às 09:00 (nove) horas do dia 24 de AGOSTO de 2018, o certame licitatório sob a modalidade
de CONCORRÊNCIA, para contratação de empresa prestadora de serviços na área de turismo para realizar o serviço
de transporte para visitação ao LNA- Laboratório Nacional de Astrofísica, situado no Pico dos Dias, município de
Brazópolis - MG, com fundamento na Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 1219/2018, Decreto Municipal nº 019/2018,
Acordo de cooperação técnico-científica de 13/03/2018 e princípios gerais da administração pública.
II - DO OBJETO
2.1- A presente licitação tem por objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TURISMO, VIA
MELHOR PROPOSTA DE TRABALHO APRESENTADA, PARA CONCESSÃO DE OPERAÇÃO DO
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ROTEIRO TURÍSTICO "CIRCUITO OBSERVATÓRIO PICO DOS DIAS - OPD", NO MUNICÍPIO DE
BRAZÓPOLIS/MG.
2.2- Os serviços compreendem o translado, city tour, serviços de guia turístico e apoio aos turistas interessados em
visitar o Município de Brazópolis/MG, em seus pontos turísticos conforme Circuito Turístico denominado "Circuito
Observatório Pico dos Dais" e ao LNA/OPD, nos finais de semana e feriados nacionais com o prévio agendamento e
confirmação do LNA.
2.3- O processo de Concorrência a que se refere este Edital poderá ser adiado, revogado ou anulado, a critério do
MUNICÌPIO, mediante aviso aos participantes.
a) Tipo de Licitação: Concorrência.
III – DA ABERTURA
3.1 - A abertura das propostas dar-se-á em sessão pública, dirigida pela CPL, a ser realizada conforme indicado abaixo,
de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital.
DATA DA ABERTURA: 23/08/2018
HORA: 09:00 Horas
LOCAL: Departamento de Licitação da Prefeitura de Brazópolis
Rua: Ana Dona Chaves, 218 - Centro
Brazópolis – MINAS GERAIS
CEP 37530-000
IV - DA PARTICIPAÇÃO
a. Poderão participar da presente licitação:
4.1 - Poderão participar da presente seleção todos os prestadores que preencham as condições exigidas neste edital.
4.2 - A participação implica em concordância e aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital.
4.3 - Empresas que estejam em dia com suas obrigações fiscais e devidamente regulamentadas pelo Ministério do
Turismo e órgãos competentes.
b. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
4.4. Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Municipal, Estadual ou Federal;
4.5. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
4.6. Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição;
4.7. Empresa que tenham sócios que sejam funcionários do Município de Brazópolis, Estado de Minas Gerais;
4.8. Tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham sido declaradas inidôneas
por qualquer órgão da Administração Pública;
4.9. Tenham demonstrado desempenho operacional insatisfatório na prestação de serviços anteriormente mantido com o
Município de Brazópolis, devidamente comprovado, por razões ainda persistentes;
4.10. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, ou em processo de
Recuperação extrajudicial;
4.11. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante;
V - DO CREDENCIAMENTO
Data de entrega e abertura do(s) envelope(s): 23 de agosto de 2018
Horário: 09:00 (nove horas - horário local)
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Local: Rua Dona Ana Chaves, 218, Centro – Brazópolis/MG - CEP: 37530-000
5.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, apresentarse à Comissão Permanente de Licitação para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitação, munido da
sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se
durante os procedimentos relativos a este certame.
5.1.1. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a participação
do licitante no presente certame, porém impedirá o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão,
em nome do licitante.
5.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto ou contrato social,
do instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.
5.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar a competência do
representante do licitante para representá-lo perante terceiros.
5.2.2. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar os necessários poderes
para a prática de todos os atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da
empresa ou do registro como empresário individual.
5.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
VI - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA
6.1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o item VII deste Edital.
6.2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes das Proponentes deverão entregar,
simultaneamente, a CPL ou Equipe de Apoio, os envelopes relativos à Documentação e Proposta, exigidos no presente
Edital, em dois – 02 – envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma abaixo mencionada:
a) ENVELOPE Nº. 01
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS
NOME COMPLETO DO LICITANTE
CONCORRENCIA Nº 001/2018
DATA DE ABERTURA: 23/08/2018
HORÁRIO: 09:00 HORAS
EMAIL/TEL/ENDEREÇO

b) ENVELOPE Nº. 02
PROPOSTA TECNICA
MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS
NOME COMPLETO DO LICITANTE
CONCORRENCIA Nº 001/2018
DATA DE ABERTURA: 23/08/2018
HORÁRIO: 09:00 HORAS
EMAIL/TEL/ENDEREÇO

6.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser apresentados em original, ou por cópia
com autenticação procedida por tabelião, pela CPL, por funcionário público integrante da Equipe de Apoio ou qualquer
funcionário lotado no Departamento de Compras e Licitação do Município de Brazópolis, Estado de Minas Gerais, ou
ainda pela juntada de folhas de órgão da imprensa oficial onde tenham sido publicados.
6.4. Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes às
propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil (Língua Portuguesa).
6.5. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua
estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião
ou notário do país de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de serem traduzidos
para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
6.6. A autenticação, quando feita pela CPL ou por funcionário integrante da Equipe de Apoio, setor de compras ou
Licitação do Município de Brazópolis, Estado de Minas Gerais, poderá ser efetuada, em horário de expediente, no
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departamento de licitações localizado na Prefeitura na Rua Dona Ana Chaves, 218, Centro, desde que observado o
prazo de 30 minutos antes da hora de abertura do certame.
6.7. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos de habilitação e Proposta, deverá ser o mesmo estabelecimento da
empresa que efetivamente prestará os serviços objeto da presente licitação.
6.8. Não será aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos
ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
VII – DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01
7.1 – A habilitação consiste no seguinte:
7.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e, se for o caso, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores ou diretores, trazendo objeto social compatível com o objeto da seleção;
b) Prova de registro no caso de empresa individual, trazendo objeto social compatível com o objeto da seleção (agência
de turismo);
c) Decreto de autorização, 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,
trazendo objeto social compatível com o objeto da seleção (agência de turismo);
7.1.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF –, da mesma licitante que irá faturar e
entregar o objeto licitado;
b) Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
c) Certidão negativa de débitos quando a dívida junto à Receita Estadual, da unidade de federação da sede da licitante;
d) Certidão negativa de tributos municipal, emitida pelo município da sede do licitante;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS – demonstrando situação regular;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
7.1.3- DAS DECLARAÇÕES
7.1.3.1- Que recebeu todas as informações necessárias para participar do certame e concorda com os termos do edital de
concorrência para seleção de empresa de turismo - Anexo III;
7.1.3.2- Que não está impedida de licitar com o Poder Público por ter sido apenada com declaração de inidoneidade, por
qualquer ente da Administração Pública, cujos efeitos se encontram pendentes ou sem que tenha sido reabilitado perante
a autoridade que aplicou a penalidade - Anexo III ;
7.1.3.3- Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso
XXXIII, da Constituição Federal - Anexo III.
OBS.: Encontra-se no Anexo II deste Edital uma sugestão de como podem ser apresentadas as Declarações do item
7.1.3.
VIII - DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02
8.1 - A proposta da licitante deverá ser em uma única via datilografada/digitada, sem rasuras, na qual deverão constar as
seguintes especificações:
a) nome, CNPJ, endereço da empresa, telefone e email para contato;
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b) número do processo e da licitação (Concorrência);
c) descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações constantes deste edital;
d) Proposta de trabalho: descrever de maneira completa qual a proposta da Empresa licitante para o
desenvolvimento do trajeto "Circuito Observatório Pico dos Dias - OPD", demonstrando, como exemplo:
I. Pacotes a serem disponibilizados aos visitantes (visita em van, visita em carro de passeio, etc)
II. Pacotes individuais, familiares, melhor idade, entre outros.
III. Inclusão de novas rotas que incluam visitação aos diversos recursos naturais de Brazópolis/MG, como
cachoeiras, picos, montanhas, mirante ou outros;
IV. Indicação de serviços que poderão vir a ser ofertados aos visitantes, como hotéis, pousadas, bares,
restaurantes, etc.
e) Indicação da equipe, contendo no mínimo: 01(um) guia turístico local (que acompanhará todas as visitas até o fim)
com cadastro ativo no Cadastur e 01 motorista;
e.I. Em determinadas circunstâncias o motorista poderá atuar como guia, desde que devidamente habilitado para
determinada função.
f) Declaração de que dispõe de equipe devidamente capacitada e habilitada para a realização dos serviços (agência de
turismo ou agência de turismo receptivo);
g) Declaração de que se comprometerá com a realização dos treinamentos estipulados pelo Observatório Pico dos Dias
sempre que necessário;
h) Declaração de que dispõe de veículo (s) adequado (s) ou parcerias firmada com empresas habilitadas (compatíveis
com o objeto) para a realização dos serviços, devidamente licenciados e em ideais condições de segurança e
manutenção;
h.I. Os veículos a serem utilizados deverão estar devidamente cadastrados na ANTT, quando for o caso, e seguir as
regulamentações vigentes, além de estar em dia com os documentos fiscais.
i) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o

objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para
atendimento ao objeto da presente licitação.
i.I) O atestado deverá ser apresentada(o) em papel timbrado da empresa ou órgão emitente, em seu
ORIGINAL.
I- Entenda-se como aceitável cópia simples do documento comprobatório de Capacidade Técnica,
sendo obrigatório a apresentação do documento ORIGINAL para fins de autenticação no momento
da habilitação.
II- Documentos apresentados, em forma de cópia, previamente autenticados em Cartório serão
aceitos como se fossem Originais.
OBSERVAÇÕES RELEVANTES:
1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em
cartório competente, publicados em órgão da imprensa oficial ou autenticados pela Comissão Permanente de Licitações
no ato do certame licitatório, mediante apresentação dos respectivos originais.
2 - Os documentos que não tragam em seu bojo a data de validade serão considerados válidos pelo prazo de 90
(noventa) dias a partir de sua emissão.
3 - Para o desenvolvimento do objeto a ser licitado não existirá arrecadação direta, nem por parte da Prefeitura
Municipal de Brazópolis/MG nem pelo Laboratório Nacional de Astrofísica, como disposto no Contrato firmado entre
o LNA e o Município de Brazópolis.
IX – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
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9.1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as licitantes, e demais pessoas
que queiram assistir ao ato, a CPL, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá:
a) os envelopes de nº. 01 – Habilitação – e nº. 02 – Proposta, devidamente identificados e fechados.
9.2. Tão logo tenham sido recebidos os envelopes com a Habilitação e Proposta, a CPL comunicará aos presentes que a
partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame.
9.3. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela CPL.
X- DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
10.1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as licitantes, e demais pessoas
que queiram assistir ao ato, a CPL, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá:
a) os envelopes de nº. 01 – Habilitação – e nº. 02 – Proposta, devidamente identificados e lacrados.
10.2. Tão logo tenham sido recebidos os envelopes com a Habilitação e Proposta, a CPL comunicará aos presentes que
a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame.
10.3. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela CPL.
10.4. O recebimento dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA", pela Comissão de Licitação, bem como o
início da abertura, realizar-se-ão no dia, hora e local fixados no preâmbulo deste Edital;
10.5. A abertura dos envelopes será em reunião pública, onde estarão presentes os membros da Comissão e os
representantes legais das licitantes que comparecerem, desenvolvendo-se os trabalhos de acordo com as fases
estabelecidas neste capítulo;
10.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa proponente.
10.7. A abertura da reunião processar-se-á com a abertura do envelope "DOCUMENTAÇÃO", para análise das
documentações, o qual terá o seu conteúdo rubricado por todos os presentes;
10.7.1 Caso não haja possibilidade de apreciação imediata da documentação apresentada, a Comissão suspenderá a
reunião para uma análise minuciosa da mesma;
10.8. Concluído o exame da documentação apresentada e das impugnações que tenham sido eventualmente formuladas,
cumprirá a Comissão anunciar sua decisão às empresas licitantes;
10.9 Se, após o conhecimento por todas as licitantes, da decisão proferida pela Comissão de Licitação, referente a fase
de habilitação, todas as licitantes renunciarem expressamente de interpor(em) recurso contra essa decisão, proceder-se-á
a abertura dos envelopes "PROPOSTA" das Licitantes Habilitadas;
10.9.1. Havendo manifestação da vontade de recorrer da decisão da Comissão, essa suspenderá a reunião para que o
recurso seja apresentado dentro do prazo legal;
10.9.2. Julgado(s) o(s) recurso(s) referente à habilitação, a Comissão comunicará o resultado ao(s) licitante(s),
determinando nova data para abertura dos envelopes "PROPOSTA";
10.10. A comissão devolverá, lacrado, o envelope "PROPOSTA" das empresas inabilitadas.
10.11. Após a abertura dos envelopes "PROPOSTA", a Comissão suspenderá o certame pelo período de 48 horas, para
que o Setor solicitante, seja ele Divisão Municipal de Turismo, junto a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos,
proceda a análise da melhor proposta ao objeto licitado;
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10.12. Realizada a análise, conforme item anterior, dos documentos apresentados pelas empresas habilitadas, a Divisão
Municipal de Turismo encaminhará à Comissão Permanente de Licitação um relatório para que a Comissão tome
conhecimento das decisões tomadas; e após a mesma comunicará as empresas quanto a decisão, em nova reunião;
10.13. Aos representantes presentes será permitido o uso da palavra para que se pronunciem sobre o exame da
documentação e qualificação e possam manifestar a vontade de recorrer, o que será consignado em ata.
10.14. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, por meio de síntese das
suas razões, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação das
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões em igual período,
que começará a correr do término do prazo do recorrente.
10.15. O recurso será julgado pela Comissão, em 03 (três) dias úteis, e o resultado será publicado
www.brazopolis.mg.gov.br e no mural da Prefeitura.
10.16. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto da licitação.
10.17. Decorrido o prazo de recurso, ou se ocorrida a medida recursal, após sua apreciação, a Comissão de Licitação
encaminhará o processo ao Prefeito Municipal para a adjudicação e homologação
10.18- Não será levada em conta, para efeito de julgamento, qualquer oferta ou vantagem não prevista neste edital.
OBS: Estando presentes os permissionários participantes na abertura do envelope "Documentação" (envelope nº 01) e
concordando com o resultado de seu julgamento, a abertura dos envelopes "Proposta" (envelope nº2) será antecipada
para o mesmo dia da abertura do envelope 01, conforme dispõe o inciso III do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93.
XI- DA PONTUAÇÃO
11.1- Para efeito de classificação e possível desempate das Propostas, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO subsidiada em
parecer da Divisão de Turismo procederá ao julgamento, com a base no exposto, a classificação da Proposta será
efetuada conforme segue:

Quadro 01 – Critérios de Pontuação da Proponente
(Critério desempate)
Atividade
Melhores condições técnicas para prestação do serviço (habilitação,
treinamento, capacitação, estrutura)
Melhores pacotes estipulados que forneçam a melhor estruturação
para as visitas ao Observatório Pico dos Dias (completude,
qualidade, diversificação, segurança);
Melhores pacotes estipulados que forneçam o melhor benefício para
o município de Brazópolis (sugestão de possível inclusão de rotas
diversificadas que incluam outros recursos da cidade: atrativos
naturais (montanhas, picos, cachoeiras, cruzeiros e outros pontos
turísticos); serviços (hotéis, restaurantes, bares)
Melhores valores estipulados (valores condizentes com o serviço
prestado e o objeto em questão; melhor custo benefício para os
visitantes)
Melhor estruturação (parcerias com empresas de transporte
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habilitadas, seguros)
Melhor serviço de atendimento (recursos e acessibilidade)
Melhor conformidade de agenda (estruturação e disponibilidade
prévia)
Compromisso com a prestação de contas (público atendido, pacotes
contratados, problemas ocorridos durante as visitas);
Atendimento bilíngue
Plano de trabalho, proposta de divulgação e Marketing

01
01
01
01
01

XII - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
12.1- A documentação relativa à proposta técnica será avaliada pela CPL e responsável do Setor de Turismo, que nesta
fase avaliará as condições das proponentes quanto à capacitação técnica para o perfeito cumprimento do objeto desta
Licitação.
12.2- A concessão para exploração dos serviços pertinentes ao Roteiro Turístico, translado, city tour, serviço de guia e
apoio aos turistas recairá na empresa proponente que, no seu conjunto, faça a proposta mais vantajosa, considerando a
somatória dos pontos do item 11.1 do edital e a Proposta de Trabalho a ser apresentado.
XIII - DA HOMOLOGAÇÃO
13.1. A homologação será apreciada pela autoridade máxima do Município.
XIV – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA
14.1. A empresa, ao receber a concessão, se compromete a executar os serviços de acordo com a melhor técnica,
atentando para a segurança e o respeito ao público atendido, bem como a total atendimento às normas do OPD;
14.2. A empresa concessionária deverá contar com monitor (es) para acompanhar os visitantes ao OPD;
14.2.a. Fica obrigatório à empresa concessionária a entregar uma certidão à Prefeitura constando o nome do motorista e
do monitor (es), bem como número e cópia de Carteira de Habilitação e de documentos de identificação;
14.2.b. A empresa concessionária compromete-se a participar de um treinamento específico, a ser ministrado por um
representante do LNA, indicado pelo Coordenador do Acordo junto ao LNA, para sua qualificação como guia apto para
a realização de visitas ao Observatório.
14.3. A empresa concessionária deverá obedecer, sem exceção, ao documento de REGRAS E PROCEDIMENTOS
estabelecidos pelo Laboratório Nacional de Astrofísica para a realização das visitas públicas ao Observatório do Pico
dos Dias.
14.3.a. Dentre as regras, constam: limite 1 grupo de visitantes por dia, limite máximo de 25 pessoas por visita,
respeito à fauna e à flora, respeito às instalações, etc;
14.3.a.I. As exceções para esta limitação no número de visitantes diários deverão ser solicitadas previamente e
ocorrerão somente após a autorização expressa do Coordenador do Observatório do Pico dos Dias.
14.3.a.II. A empresa concessionária não fica obrigada a limitar o número de visitantes a um total de 25 indivíduos,
podendo esta realizar o translado da rota turística com um número menor de visitantes, mediante aprovação do LNA;
14.3.b. Menores de dezoito (18) anos somente poderão participar das visitas na forma prevista na Lei nº 8.069/1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA);
14.4. A empresa concessionária deve estabelecer e disponibilizar, previamente, uma agenda com os dias que
disponibilizará para agendamento. Esta agenda será analisada, juntamente ao Observatório, para sua adequação e
compatibilidade, visando o não comprometimento das atividades realizadas pelo Observatório. Uma vez aprovada, a
agenda está apta e poderá ser repassada ao público.
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14.5. A empresa concessionária deve estabelecer e disponibilizar, previamente, os pacotes que disponibilizará para os
interessados em visitar o Observatório. Em cada um dos pacotes, deverão estar inclusos os valores de cada pacote, todas
as despesas do prestador (com valores), todos os serviços contratados pelo visitante (transporte, hospedagem, guia,
seguro) e seus respectivos valores dos pacotes/individuais.
14.6. As visitas deverão ocorrer, obrigatoriamente, aos sábados, domingos e feriados nacionais e deverão seguir o
Circuito Turístico do município, denominado "Circuito Observatório Pico dos Dias" OPD, conforme estabelecido na Lei
nº 1219, regulamentado em Decreto Municipal nº 19, de 07 de maio de 2018, conforme consta em seu Art. 2º:
"O roteiro turístico tem como ponto inicial a Igreja Matriz de São Caetano e Clube Wenceslau Braz, na Praça
Sagrados Corações, passando pela E.E. Presidente Wenceslau, Escola Municipal Coronel Francisco Braz, Praça
Getúlio Vargas, Prefeitura Municipal e casario da Rua Dona Ana Chaves, prédio do Antigo Clube Operário
Brasopolense, Centro Cultural (TAB), Castelinho (Dr. Carlos Piolli filho), Santuário de Nossa Senhora Aparecida,
CEP (Centro de Educação Profissional Tancredo Neves), Rodoviária, Câmara Municipal, Mercado Municipal e
Observatório Pico dos Dias - OPD".
14.6.a. Fica estabelecido que o Roteiro descrito acima terá início na Praça Sagrados Corações (Praça da Matriz), no
horário de 9:30h, com retorno às 11:30h, objetivando o horário de almoço para os visitantes, e posterior embarque para
o OPD às 13:00h e saída às 15:30h, com retorno e encerramento previsto para às 16:30h na Praça Sagrados Corações.
14.6.a.I. Os horários acima estabelecidos poderão vir a sofrer alterações decorrentes de fatos de força maior como
Missas e/ou outras atividades anteriormente agendadas nos locais descritos no item 13.6.
14.6.a.II. O roteiro descrito no item 14.6 poderá sofrer reajustes conforme disponibilidade dos locais.
14.6.b. Sempre que necessário, o LNA poderá vetar as visitas, caso estas possam vir a interferir nos trabalhos
operacionais do OPD ou com outras visitações agendadas.
14.6.c. Os grupos de visitantes terão acesso ao OPD, nas seguintes instalações: prédio do telescópio Perkin Elmer
(1,60m), sala de alumização, escada, cúpula do telescópio, sala de controle, passarela externa e Centro de Visitantes
do OPD. É vedado o uso do elevador, salvo para visitantes com dificuldade para locomoção; prédio do Telescópio
Zeiss (0,60m).
14.6.d. A empresa concessionária não encontra-se obrigada a efetuar as visitas ao Roteiro Turístico e ao OPD em todos
os finais de semana, podendo esta se organizar para realização de visitas conforme demanda de procura pelo passeio,
sempre mediante autorização prévia do LNA;
14.7. A empresa concessionária se compromete, no mínimo durante o horário comercial, a estar disponível para a
realização do agendamento das visitas por telefone, e-mail, ou sítio online (dependendo do tipo de prestação de serviço
que será proposto pelo licitante).
14.8. A empresa concessionária deverá fornecer ao LNA/OPD a lista com os nomes e números dos documentos de
identificação (CPF ou RG) dos visitantes, e identificação do meio de transporte a ser utilizado, com no máximo dois
dias úteis de antecedência, para que a mesma seja devidamente autorizada;
14.9. A empresa concessionária deve fornecer uma listagem de visitação, incluindo datas, o controle dos usuários (nome
e documentação) e o meio de transporte utilizado, fornecendo, no primeiro dia útil de cada mês, um relatório à
Fiscalização do contrato (Relatório de serviços prestados), devendo este ser encaminhado à Divisão Municipal de
Turismo;
14.10. A empresa concessionária deverá comunicar à Divisão Municipal de Turismo qualquer problema ocorrido
durante o processo de prestação dos serviços;
14.11. A empresa concessionária se responsabiliza pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais
decorrentes da prestação dos serviços;
14.12. A empresa concessionária é responsável por quaisquer danos causados às instalações, passageiros ou terceiros
durante as visitas. Sejam eles decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços.
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14.13. A empresa concessionária deverá possuir um sítio on-line para a melhor prestação dos serviços relacionados ao
objeto dessa licitação, ou declaração de que se dispõe a, no prazo de 30 dias, cumprir este termo.
14.14. A empresa concessionária deverá ter seus veículos em dia com Seguro Obrigatório e possuir seguro para
passageiros (APP) nos veículos a serem utilizados no transporte dos visitantes.
XV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
15.1. Selecionar a prestadora dos serviços que preencha os requisitos deste Edital;
15.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato de concessão, assegurando-se da boa prestação e qualidade dos
serviços prestados;
XVI – DO PRAZO PARA CONCESSÃO
16.1 – A empresa concessionária será convocada em momento oportuno, e terá o prazo de dois dias úteis para que seu
Representante compareça à Prefeitura Municipal de Brazópolis para a assinatura do Contrato de Concessão.
16.2 - O Contrato de Concessão a ser celebrado após a escolha da Empresa concessionária terá sua duração definida de
acordo com o interesse do Município de Brazópolis junto ao LNA/OPD.
XVII – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS PARA CONCESSÃO
17.1. As obrigações decorrentes do Contrato de Concessão, a ser firmado entre o Município de Brazópolis e a empresa
concessionária, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus
Anexos, na legislação vigente e na proposta vencedora.
XVIII - DA FISCALIZAÇÃO
18.1. À FISCALIZAÇÃO COMPETE:
18.1.1. O acompanhamento e amplo controle da execução do contrato de concessão ficará a cargo da Divisão Municipal
de Turismo, mediante possíveis observações por parte do OPD e/ou outras intercorrências, que por ventura, possam vir
a ocorrer;
XIX - DA SUBCONTRATAÇÃO
19.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
XX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. As normas que disciplinam este Processo de Licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos e o do Município de Brazópolis, sem
comprometimento da segurança da concessão.
20.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que
sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da
sessão pública deste processo e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, bem como
a finalidade e a segurança da futura contratação.
20.3. É facultada a CPL ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
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20.4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, e a homologação do resultado
desta licitação não implicarão em direito à concessão.
20.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será,
em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.6. O Chefe do Poder Executivo do Município de Brazópolis poderá revogar a presente licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do artigo 49 da
Lei n°. 8.666/93.
20.7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do processo, este prazo será
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não prejudicar a formulação das propostas.
20.8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente exclusivamente o Foro da
Comarca de Brazópolis, Estado de Minas Gerais.
20.9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.
20.10. A cópia completa deste edital poderá ser retira do no site www.brazopolis.mg.gov.br.
20.11. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no órgão, Rua Dona
Ana Chaves, 218, Centro, Brazópolis – Minas Gerais- CEP: 37530-000, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às
11:30 horas e dás 13:00 às 16:30 horas.
20.12. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor se limitará ao
custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n ° 8.666, de 1993.
20.13. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e demais
diplomas legais eventualmente aplicáveis.
20.14. Os casos omissos serão resolvidos pela CPL.
XXI - DOS ANEXOS
21.1. Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos:
Anexo I
- Termo de Referencia
Anexo II
- Minuta de Contrato de Concessão
Anexo III
- Modelo de declarações
Anexo IV
- Termo de Credenciamento
Anexo V
- Declaração de comprometimento ao treinamento do OPD/LNA
Anexo VI
- Declaração de disponibilidade de veículos e funcionários;

Brazópolis, 20 de julho de 2018.

HELEN GABRIELE APARECIDA DE AZEVEDO ALVES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
Processo Licitatório: 079/2018
Modalidade: CONCORRENCIA
Número da Licitação: 001/2018
Serviço: empresa de turismo
1. JUSTIFICATIVA
A Prefeitura Municipal de Brazópolis celebrou em 09 de maio de 2018 um acordo de cooperação técnicocientífica junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, por intermédio do
Laboratório Nacional de Astrofísica, relacionado às visitas guiadas ao Observatório Pico dos Dias, localizado no Pico
dos Dias, em Brazópolis, Minas Gerais.
O Acordo, junto ao documento de Regras e Procedimentos, elaborados pelo LNA e acordados com a
Prefeitura, determinam que o agendamento das visitas e a indicação de monitores treinados que as acompanhem.
O Município de Brazópolis possui interesse em expandir o potencial turístico da região e observou a visitação
ao OPD como instrumento importante para esta finalidade, uma vez que existe, tanto na população local quanto na
população em geral, um imenso interesse em visitar o OPD.
Diante do exposto, abriremos processo licitatório, para contratação de empresa especializada em turismo, no
qual ficará responsável de acordo com os termos convencionados, pela prestação do serviço de transporte e guia às
visitas ao observatório.
2- DO OBJETO:
SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TURISMO, VIA MELHOR PROPOSTA DE TRABALHO
APRESENTADA, PARA CONCESSÃO DE OPERAÇÃO DO ROTEIRO TURÍSTICO "CIRCUITO
OBSERVATÓRIO PICO DOS DIAS - OPD", NO MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS/MG.
3- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1- Os serviços convencionados compreendem:
3.1.1- Os serviços compreendem o translado, city tour, serviços de guia turístico e apoio aos turistas interessados em
visitar o Município de Brazópolis/MG, em seus pontos turísticos conforme Circuito Turístico denominado "Circuito
Observatório Pico dos Dais" e ao LNA/OPD, nos finais de semana e feriados nacionais com o prévio agendamento e
confirmação do LNA.
4- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Será utilizado como critério de julgamento para decisão quanto a escolha da empresa concessionária a análise, através
da Divisão Municipal de Turismo, da melhor Proposta de Trabalho apresentada pelas empresas licitantes.
5- DA PONTUAÇÃO:
5.1- Para efeito de classificação e possível desempate das Propostas, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO subsidiada em
parecer da Divisão de Turismo procederá ao julgamento, com a base no exposto, a classificação da Proposta será
efetuada conforme segue:

Quadro 01 – Critérios de Pontuação da Proponente
(Critério desempate)
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Atividade
Melhores condições técnicas para prestação do serviço (habilitação,
treinamento, capacitação, estrutura)
Melhores pacotes estipulados que forneçam a melhor estruturação
para as visitas ao Observatório Pico dos Dias (completude,
qualidade, diversificação, segurança);
Melhores pacotes estipulados que forneçam o melhor benefício para
o município de Brazópolis (sugestão de possível inclusão de rotas
diversificadas que incluam outros recursos da cidade: atrativos
naturais (montanhas, picos, cachoeiras, cruzeiros e outros pontos
turísticos); serviços (hotéis, restaurantes, bares)
Melhores valores estipulados (valores condizentes com o serviço
prestado e o objeto em questão; melhor custo benefício para os
visitantes)
Melhor estruturação (parcerias com empresas de transporte
habilitadas, seguros)
Melhor serviço de atendimento (recursos e acessibilidade)
Melhor conformidade de agenda (estruturação e disponibilidade
prévia)
Compromisso com a prestação de contas (público atendido, pacotes
contratados, problemas ocorridos durante as visitas);
Atendimento bilíngue
Plano de trabalho, proposta de divulgação e Marketing

Pontos por Atestado
01
01

01

01

01
01
01
01
01
01

6- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA QUALIFICAÇÃO TECNICA
A abertura da reunião processar-se-á com a abertura do envelope "DOCUMENTAÇÃO", para análise das
documentações, o qual terá o seu conteúdo rubricado por todos os presentes.
6.1 Caso não haja possibilidade de apreciação imediata da documentação apresentada, a Comissão suspenderá a reunião
para uma análise minuciosa da mesma;
6.2. Concluído o exame da documentação apresentada e das impugnações que tenham sido eventualmente formuladas,
cumprirá a Comissão anunciar sua decisão às empresas licitantes;
6.3. Se, após o conhecimento por todas as licitantes, da decisão proferida pela Comissão de Licitação, referente a fase
de habilitação, todas as licitantes renunciarem expressamente de interpor(em) recurso contra essa decisão, proceder-se-á
a abertura dos envelopes "PROPOSTA" das Licitantes Habilitadas;
6.4. Havendo manifestação da vontade de recorrer da decisão da Comissão, essa suspenderá a reunião para que o
recurso seja apresentado dentro do prazo legal;
6.5. Julgado(s) o(s) recurso(s) referente à habilitação, a Comissão comunicará o resultado ao(s) licitante(s),
determinando nova data para abertura dos envelopes "PROPOSTA";
6.6. A comissão devolverá, lacrado, o envelope "PROPOSTA" das empresas inabilitadas.
6.7. Após a abertura dos envelopes "PROPOSTA", a Comissão suspenderá o certame pelo período de 48 horas, para
que o Setor solicitante, seja ele Divisão Municipal de Turismo, junto a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos,
proceda a análise da melhor proposta ao objeto licitado;
6.8. Realizada a análise, conforme item anterior, dos documentos apresentados pelas empresas habilitadas, a Divisão
Municipal de Turismo encaminhará à Comissão Permanente de Licitação um relatório para que a Comissão tome
conhecimento das decisões tomadas; e após a mesma comunicará as empresas quanto a decisão, em nova reunião;
6.9. Aos representantes presentes será permitido o uso da palavra para que se pronunciem sobre o exame da
documentação e qualificação e possam manifestar a vontade de recorrer, o que será consignado em ata.
6.10. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, por meio de síntese das
suas razões, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação das
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razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões em igual período,
que começará a correr do término do prazo do recorrente.
6.11. O recurso será julgado pela Comissão, em 03 (três) dias úteis, e o resultado será publicado
www.brazopolis.mg.gov.br e no mural da Prefeitura.
6.12. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto da licitação.
6.13. Decorrido o prazo de recurso, ou se ocorrida a medida recursal, após sua apreciação, a Comissão de Licitação
encaminhará o processo ao Prefeito Municipal para a adjudicação e homologação
7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A empresa, ao receber a concessão, se compromete a executar os serviços de acordo com a melhor técnica,
atentando para a segurança e o respeito ao público atendido, bem como a total atendimento às normas do OPD;
7.2. A empresa concessionária deverá contar com monitor (es) para acompanhar os visitantes ao OPD;
7.2.a. Fica obrigatório à empresa concessionária a entregar uma certidão à Prefeitura constando o nome do motorista e
do monitor (es), bem como número e cópia de Carteira de Habilitação e de documentos de identificação;
7.2.b. A empresa concessionária compromete-se a participar de um treinamento específico, a ser ministrado por um
representante do LNA, indicado pelo Coordenador do Acordo junto ao LNA, para sua qualificação como guia apto para
a realização de visitas ao Observatório.
7.3. A empresa concessionária deverá obedecer, sem exceção, ao documento de REGRAS E PROCEDIMENTOS
estabelecidos pelo Laboratório Nacional de Astrofísica para a realização das visitas públicas ao Observatório do Pico
dos Dias.
7.3.a. Dentre as regras, constam: limite 1 grupo de visitantes por dia, limite máximo de 25 pessoas por visita, respeito
à fauna e à flora, respeito às instalações, etc;
7.3.a.I. As exceções para esta limitação no número de visitantes diários deverão ser solicitadas previamente e ocorrerão
somente após a autorização expressa do Coordenador do Observatório do Pico dos Dias.
7.3.a.II. A empresa concessionária não fica obrigada a limitar o número de visitantes a um total de 25 indivíduos,
podendo esta realizar o translado da rota turística com um número menor de visitantes, mediante aprovação do LNA;
7.3.b. Menores de dezoito (18) anos somente poderão participar das visitas na forma prevista na Lei nº 8.069/1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA);
7.4. A empresa concessionária deve estabelecer e disponibilizar, previamente, uma agenda com os dias que
disponibilizará para agendamento. Esta agenda será analisada, juntamente ao Observatório, para sua adequação e
compatibilidade, visando o não comprometimento das atividades realizadas pelo Observatório. Uma vez aprovada, a
agenda está apta e poderá ser repassada ao público.
7.5. A empresa concessionária deve estabelecer e disponibilizar, previamente, os pacotes que disponibilizará para os
interessados em visitar o Observatório. Em cada um dos pacotes, deverão estar inclusos os valores de cada pacote, todas
as despesas do prestador (com valores), todos os serviços contratados pelo visitante (transporte, hospedagem, guia,
seguro) e seus respectivos valores dos pacotes/individuais.
7.6. As visitas deverão ocorrer, obrigatoriamente, aos sábados, domingos e feriados nacionais e deverão seguir o
Circuito Turístico do município, denominado "Circuito Observatório Pico dos Dias" OPD, conforme estabelecido na Lei
nº 1219, regulamentado em Decreto Municipal nº 19, de 07 de maio de 2018, conforme consta em seu Art. 2º:
"O roteiro turístico tem como ponto inicial a Igreja Matriz de São Caetano e Clube Wenceslau Braz, na Praça
Sagrados Corações, passando pela E.E. Presidente Wenceslau, Escola Municipal Coronel Francisco Braz, Praça
Getúlio Vargas, Prefeitura Municipal e casario da Rua Dona Ana Chaves, prédio do Antigo Clube Operário
Brasopolense, Centro Cultural (TAB), Castelinho (Dr. Carlos Piolli filho), Santuário de Nossa Senhora Aparecida,
CEP (Centro de Educação Profissional Tancredo Neves), Rodoviária, Câmara Municipal, Mercado Municipal e
Observatório Pico dos Dias - OPD".
7.6.a. Fica estabelecido que o Roteiro descrito acima terá início na Praça Sagrados Corações (Praça da Matriz), no
horário de 9:30h, com retorno às 11:30h, objetivando o horário de almoço para os visitantes, e posterior embarque para
o OPD às 13:00h e saída às 15:30h, com retorno e encerramento previsto para às 16:30h na Praça Sagrados Corações.
7.6.a.I. Os horários acima estabelecidos poderão vir a sofrer alterações decorrentes de fatos de força maior como Missas
e/ou outras atividades anteriormente agendadas nos locais descritos no item 13.6.
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7.6.a.II. O roteiro descrito no item 13.6 poderá sofrer reajustes conforme disponibilidade dos locais.
7.6.b. Sempre que necessário, o LNA poderá vetar as visitas, caso estas possam vir a interferir nos trabalhos
operacionais do OPD ou com outras visitações agendadas.
7.6.c. Os grupos de visitantes terão acesso ao OPD, nas seguintes instalações: prédio do telescópio Perkin Elmer
(1,60m), sala de alumização, escada, cúpula do telescópio, sala de controle, passarela externa e Centro de Visitantes
do OPD. É vedado o uso do elevador, salvo para visitantes com dificuldade para locomoção; prédio do Telescópio
Zeiss (0,60m).
7.6.d. A empresa concessionária não encontra-se obrigada a efetuar as visitas ao Roteiro Turístico e ao OPD em todos
os finais de semana, podendo esta se organizar para realização de visitas conforme demanda de procura pelo passeio,
sempre mediante autorização prévia do LNA;
7.7. A empresa concessionária se compromete, no mínimo durante o horário comercial, a estar disponível para a
realização do agendamento das visitas por telefone, e-mail, ou sítio online (dependendo do tipo de prestação de serviço
que será proposto pelo licitante).
7.8. A empresa concessionária deverá fornecer ao LNA/OPD a lista com os nomes e números dos documentos de
identificação (CPF ou RG) dos visitantes, e identificação do meio de transporte a ser utilizado, com no máximo dois
dias úteis de antecedência, para que a mesma seja devidamente autorizada;
7.9. A empresa concessionária deve fornecer uma listagem de visitação, incluindo datas, o controle dos usuários (nome e
documentação) e o meio de transporte utilizado, fornecendo, no primeiro dia útil de cada mês, um relatório à
Fiscalização do contrato (Relatório de serviços prestados), devendo este ser encaminhado à Divisão Municipal de
Turismo;
7.10. A empresa concessionária deverá comunicar à Divisão Municipal de Turismo qualquer problema ocorrido durante
o processo de prestação dos serviços;
7.11. A empresa concessionária se responsabiliza pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais
decorrentes da prestação dos serviços;
7.12. A empresa concessionária é responsável por quaisquer danos causados às instalações, passageiros ou terceiros
durante as visitas. Sejam eles decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços.
7.13. A empresa concessionária deverá possuir um sítio on-line para a melhor prestação dos serviços relacionados ao
objeto dessa licitação, ou declaração de que se dispõe a, no prazo de 30 dias, cumprir este termo.
7.14. A empresa concessionária deverá ter seus veículos em dia com Seguro Obrigatório e possuir seguro para
passageiros (APP) nos veículos a serem utilizados no transporte dos visitantes.
8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
8.1. Selecionar a prestadora dos serviços que preencha os requisitos deste Edital;
8.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato de concessão, assegurando-se da boa prestação e qualidade dos
serviços prestados;
9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
Brazópolis/MG, 20 de julho de 2018.

FELIPE TERRA VUCOVIX
Chefe da Divisão de Turismo e Eventos
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS PARA VISITAÇÃO AO OPD – OBSERVATÓRIO PICO DOS DIAS, NO MUNICÍPIO DE
BRAZÓPOLIS - MG
São partes da presente relação, de um lado, o MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS pessoa jurídica de Direito Público,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.025.890/0001-51 com sede localizada à Rua Dona Ana Chaves, 218, Centro,
município de Brazópolis, Estado de Minas Gerais, doravante denominado simplesmente PODER CONCEDENTE, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. CARLOS ALBERTO MORAIS, português, casado, portador do
Registro Geral nº. W 320911-3 emitido pela OQPIDIREXDPP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 045.284.358-88, residente
e domiciliado à Rua Marieta Egreja, 107 – Bairro Horizonte Azul, Município de Brazópolis Estado de Minas Gerais,
CEP 37.530-000, e de outro lado, [razão social da concorrente vencedora, qualificação e endereço de sua sede ], neste
ato representada por [nome e qualificação], doravante denominada CONCESSIONÁRIA,
Considerando que
I.
o PODER CONDEDENTE realizou concorrência para delegar o serviço público de transporte coletivo de
passageiros para a visitação ao OPD – Observatório Pico dos Dias, no Município de Brazópolis/MG,
pelo regime de concessão;
II.
em regular procedimento licitatório foi selecionada a CONCESSIONÁRIA, à qual se adjudicou o objeto da
licitação, em conformidade com ato do Sr. Prefeito Municipal;
III.
a Lei Municipal nº 1.219/2018, que instituiu a rota turística “Observatório Picos dos Dias” e o Decreto
Municipal nº 019/2018 que regulamentou referida Lei;
IV.
o art. 5° da Lei Municipal n° 1.219/2018 autoriza o Poder Executivo a dar em concessão o serviço de traslado e
apoio aos de turistas que realizarem o circuito turístico do OPD.

As partes têm entre si justas e acordadas as condições expressas no presente CONTRATO DE CONCESSÃO, que
será regido pelas normas e cláusulas referidas a seguir.
Cláusula 1a – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Cláusula 2a – DAS DEFINIÇÕES
Cláusula 3a – DO OBJETO
Cláusula 4a – DO OBJETIVOS E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Cláusula 5a – DO PRAZO DA CONCESSÃO
Cláusula 6a – DOS BENS VINCULADOS À CONCESSÃO
Cláusula 7a – DO PESSOAL DA CONCESSIONÁRIA
Cláusula 8a – DO SERVIÇO ADEQUADO
Cláusula 9a – DO REGIME TARIFÁRIO
Cláusula 10a – DAS OUTRAS FONTES DE RECEITAS
Cláusula 11a – DOS ENCARGOS E PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE
Cláusula 12a – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
Cláusula 13a - DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS
Cláusula 14a – DA FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS
Cláusula 15a – DOS SEGUROS
Cláusula 16a – DA REVISÃO DO CONTRATO
Cláusula 17a – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
Cláusula 18a – DA REVISÃO TARIFÁRIA
Cláusula 19a – DAS PENALIDADES
Cláusula 20a – DA INTERVENÇÃO
Cláusula 21a – DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO
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Cláusula 22a – DA TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO E DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA
CONCESSIONÁRIA
Cláusula 23a - DA SUBCONCESSÃO
Cláusula 24a – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Cláusula 1ª – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
1.1 A CONCESSÃO para prestação dos SERVIÇOS reger-se-á pelo art. 175 da Constituição Federal, pelas Leis
Federais n° 8. 987, de 13 de fevereiro de 1995; n° 8.666, de 21 de junho de 199 3; pela Lei Orgânica do Município
de Brazópolis, pela Lei Municipal n° 1.219, de 28 de março de 2018 e pelo Decreto n° 19, de 07 de maio de 2018.
Cláusula 2ª – DAS DEFINIÇÕES
2.1 Para fins do disposto neste CONTRATO e em seus anexos, entende-se por:
ACESSIBILIDADE: condição para utilização, por qualquer pessoa (seja ela portadora ou não de deficiência ou
com mobilidade reduzida), com SEGURANÇA e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários,
equipamentos urbanos, veículos, sistemas e meios de comunicação e informação utilizados na prestação
SERVIÇOS;
ATUALIDADE: direito dos USUÁRIOS a uma prestação dos SERVIÇOS por meio de técnicas, equipamentos,
softwares e instalações modernas, que, permanentemente, ao longo da CONCESSÃO, acompanhem as inovações
do desenvolvimento tecnológico, notadamente no que se refere à sustentabilidade ambiental dos equipamentos
utilizados, e que assegurem o perfeito funcionamento, melhoria e expansão dos SERVIÇOS;
BENS VINCULADOS À CONCESSÃO: são os bens, integrantes ou não do patrimônio da CONCESSIONÁRIA,
necessários à prestação adequada e contínua dos SERVIÇOS;
BENS REVERSÍVEIS: são BENS VINCULADOS À CONCESSÃO que ao término do CONTRATO são
transferidos ao patrimônio do PODER CONCEDENTE;
CASO FORTUITO (ou FORÇA MAIOR): evento, imprevisível, inevitável e irresistível, que afeta a execução
contratual, tais como, sem se limitar a, inundações, tremores de terra, guerras;
CONCESSÃO: a concessão dos SERVIÇOS objeto do CONTRATO;
CONCESSIONÁRIA: consórcio de empresas ou sociedade de propósito específico, criados pelos
ADJUTICATÁRIOS da licitação, com os quais é celebrado o CONTRATO;
CONFORTO: direito dos USUÁRIOS a condições que assegurem, na forma da regulamentação dos SERVIÇOS, o
seu bem-estar e comodidade nos veículos, nos PONTOS DE PARADA, nas ESTAÇÕES DE INTEGRAÇÃO, nos
PONTOS DE CONEXÃO, dentre outros;
CONTINUIDADE: direito dos USUÁRIOS à manutenção, em caráter permanente, da prestação dos SERVIÇOS;
CORTESIA: direito dos USUÁRIOS a tratamento urbano e educado;
CONTRATO: contrato de concessão dos SERVIÇOS objeto da presente licitação, celebrado entre a
CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE;
DEMANDA: quantidade de pessoas que necessitam se locomover nos limites geográficos do Município de
Brazópolis por meio dos SERVIÇOS prestados;
IOF-MG: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
EDITAL: edital da Concorrência n° 01/2018 e seus respectivos anexos;
EFICIÊNCIA: direito dos USUÁRIOS à execução dos SERVIÇOS de acordo com as normas técnicas aplicáveis e
com os padrões qualitativos e quantitativos fixados pelo CONTRATO e pelo REGULAMENTO DOS SERVIÇOS,
bem como o cumprimento dos objetivos e das metas da CONCESSÃO;
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: equação econômico-financeira contida na PROPOSTA
COMERCIAL apresentada pela CONCESSIONÁRIA, que determina o equilíbrio entre os encargos, investimentos
e riscos assumidos pela CONCESSIONÁRIA, o fluxo de caixa do empreendimento e sua taxa interna de retorno
(TIR);
ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO: espaço criado no próprio sistema viário ou em terreno específico, destinado a
oferecer CONFORTO e SEGURANÇA aos USUÁRIOS do transporte coletivo durante a efetuação de transbordo;
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GENERALIDADE: direito dos USUÁRIOS à prestação dos SERVIÇOS em caráter universal, com amplo,
progressivo e integral atendimento à DEMANDA e sem qualquer tipo de discriminação;
HIGIENE: direito dos USUÁRIOS à conservação permanente da limpeza e do asseio de pessoas e BENS
VINCULADOS À CONCESSÃO, em especial daqueles com os quais têm contato direto;
ITINERÁRIO: descrição detalhada, em ordem sequencial, das vias por onde circula o veículo de transporte
coletivo;
LINHA: unidade básica de prestação dos SERVIÇOS, composta por itinerário, frota e quadro de horários próprios;
MODICIDADE: direito dos USUÁRIOS de utilizar os SERVIÇOS mediante pagamento de tarifas acessíveis,
observado, conforme o caso, o direito a gratuidades e descontos tarifários;
PODER CONCEDENTE: Prefeitura do Município de Brazópolis/MG;
PONTO DE PARADA (PONTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE): qualquer ponto da rede de transporte
coletivo onde é permitido as operações de embarque e desembarque de passageiros;
PONTUALIDADE: direito dos USUÁRIOS à prestação dos SERVIÇOS nos horários previamente estabelecidos
para as viagens;
PROPOSTAS: conjunto das PROPOSTAS TÉCNICA e COMERCIAL apresentadas pela CONCESSIONÁRIA no
curso da Concorrência n° 01/2018;
PROPOSTA COMERCIAL: proposta oferecida pela CONCESSIONÁRIA, na Concorrência n.°01/2018, integrante
do Anexo II do CONTRATO;
PROPOSTA TÉCNICA: proposta oferecida pela CONCESSIONÁRIA, na Concorrência n° 01/2018, integrante do
Anexo III do CONTRATO;
REAJUSTE DA TARIFA: variação anual do valor da tarifa, que tem por finalidade a correção do valor da tarifa
frente à variação dos custos dos SERVIÇOS;
REGULAMENTO DOS SERVIÇOS: conjunto de normas, manuais técnicos e demais documentos que têm por
objetivo definir padrões, procedimentos e penalidades relativas aos SERVIÇOS, abrangendo tanto os regulamentos
hoje vigentes, como os que vierem a ser editados em sua substituição, após a realização da licitação e a contratação
das CONCESSIONÁRIAS;
REGULARIDADE: direito dos USUÁRIOS à prestação dos SERVIÇOS nas condições estabelecidas neste
CONTRATO no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS e em outras normas técnicas;
REVISÃO DO CONTRATO: reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do CONTRATO, por fato
imprevisível e superveniente à apresentação das PROPOSTAS;
SEGURANÇA: direito dos USUÁRIOS e de terceiros de proteção de sua incolumidade física pelas
CONCESSIONÁRIAS por meio do respeito a todas as normas legais e regulamentares destinadas a esse fim;
SERVIÇOS: serviços de transporte público coletivo e convencional de passageiros por ônibus, destinados a
possibilitar a visitação de bens históricos e culturais de Brazópolis, além da visitação ao Laboratório Nacional de
Astrofísica/LNA, localizado no pico dos Dias;
USUÁRIOS: qualquer pessoa que usufrua, nos limites geográficos do Município de Brazópolis/MG, dos
SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA;
Cláusula 3ª – DO OBJETO
3.1 O presente CONTRATO tem por objeto a delegação do serviço público de transporte coletivo de passageiros
para a visitação ao OPD – Observatório Pico dos Dias, passando por outros pontos turísticos e de relevância
cultural no Município de Brazópolis/MG, descrita no Anexo I do EDITAL.
3.2 Os SERVIÇOS correspondem à gestão e execução das seguintes atividades, sem prejuízo de outras que sejam
inerentes ao seu desempenho:
(I) transporte de turistas, com saída na praça da Matriz, passando por pontos turísticos e de relevância cultural, com
destino final no Observatório Pico dos Dias/OPD;
(II) serviços de guia turísticos durante o traslado até o OPD;
3.3 Os SERVIÇOS deverão ser prestados de modo adequado, conforme previsto no presente CONTRATO, nas
PROPOSTAS apresentadas pela CONCESSIONÁRIA, no EDITAL e no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS.
3.4 A CONCESSIONÁRIA terá exclusividade na prestação dos SERVIÇOS objeto deste contrato.
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3.5 A CONCESSIONÁRIA poderá exercer outras atividades empresariais ligadas aos SERVIÇOS, tais como
projetos associados ou serviços acessórios e complementares, desde que:
(I) não acarretem prejuízo à execução regular dos SERVIÇOS;
(II) sejam prévia e expressamente aprovadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS/MG;
(III) as receitas auferidas sejam necessariamente destinadas a propiciar a modicidade da tarifa dos SERVIÇOS.
Cláusula 4ª – DOS OBJETIVOS E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 A prestação dos SERVIÇOS assegurará, ao longo de todo seu prazo de vigência:
(I) a operação adequada, realizada nos termos das PROPOSTAS apresentadas pela CONCESSIONÁRIA e do
REGULAMENTO DOS SERVIÇOS;
(II) a perfeita manutenção dos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO;
(III) a busca da expansão do número de passageiros servidos pela CONCESSIONÁRIA, a ampliação e a
modernização dos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO, para o adequado atendimento das demandas atual e
futura.
4.2 Na prestação dos SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA terá liberdade na direção de seus negócios,
investimentos, pessoal, material e tecnologia, observadas a legislação específica, as normas regulamentares, as
instruções e determinações da PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG, as prescrições deste CONTRATO e as
condições das PROPOSTAS.
Cláusula 5ª – DO PRAZO DA CONCESSÃO
5.1 O prazo da CONCESSÃO será de 05 (cinco) anos, contados a partir do início da prestação dos SERVIÇOS.
5.1.1 Na assinatura do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE expedirá ordem de serviço na qual deverá constar
obrigatoriamente a data de início da prestação dos SERVIÇOS.
5.1.2 A data de início da prestação dos SERVIÇOS referida na subcláusula anterior não poderá ultrapassar 30
(trinta) dias, contados da data de assinatura do CONTRATO.
Cláusula 6ª – DOS BENS VINCULADOS À CONCESSÃO
6.1 Na data de início da prestação dos SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA deverá dispor dos BENS
VINCULADOS À CONCESSÃO em condições de uso e operação, na conformidade de suas PROPOSTAS e no
EDITAL.
6.2 Os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO deverão ser relacionados pela CONCESSIONÁRIA, conforme
regulamento editado pela PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG.
6.2.1 Deverão ser arrolados todos os imóveis, veículos, equipamentos, contratos e direitos, reversíveis ou não,
necessários à prestação adequada e contínua dos SERVIÇOS.
6.3 Ao longo de toda a vigência do contrato, a CONCESSIONÁRIA deverá manter os BENS VINCULADOS À
CONCESSÃO em condições adequadas de uso, assim entendidos os bens que respeitem às normas técnicas
relativas à saúde, SEGURANÇA, HIGIENE, CONFORTO, sustentabilidade ambiental, entre outros parâmetros
essenciais à sua boa utilização.
6.4 A vinculação de que trata esta cláusula deve constar expressamente de todos negócios jurídicos da
CONCESSIONÁRIA com terceiros, que envolvam os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO.
6.5 A CONCESSIONÁRIA não poderá dispor dos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO sem prévia anuência
da PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG.
7.5.1 A CONCESSIONÁRIA solicitará a autorização para a alienação ou substituição do BEM VINCULADO À
CONCESSÃO, indicando, quando for o caso, as razões de sua decisão e a descrição do bem substituto.
6.5.2 A PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG decidirá a respeito da solicitação da CONCESSIONÁRIA no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis e seu silêncio equivalerá à autorização da disposição ou substituição do BEM
VINCULADO À CONCESSÃO.
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6.5.3 A PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG poderá negar a solicitação realizada pela CONCESSIONÁRIA
desde que fundamente sua decisão por meio da demonstração dos prejuízos que a disposição do BEM
VINCULADO À CONCESSÃO possa causar aos SERVIÇOS.
6.5.4 Após efetivada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a CONCESSIONÁRIA comunicará à PREFEITURA DE
BRAZÓPOLIS/MG a alteração no conjunto dos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO.
Cláusula 7ª – DO PESSOAL DA CONCESSIONÁRIA
7.1 Para a prestação dos SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA designará empregados, assumindo total
responsabilidade pelo controle de frequência, disciplina e pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas,
fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, normas de saúde
pública e regulamentadoras do trabalho.
7.2 A CONCESSIONÁRIA é única e exclusivamente responsável pelos contratos de trabalho de seus respectivos
empregados, inclusive nos eventuais inadimplementos trabalhistas em que possa incorrer, não podendo ser arguida
solidariedade do PODER CONCEDENTE, nem mesmo responsabilidade subsidiária, não existindo vinculação
empregatícia entre o PODER CONCEDENTE e os empregados da CONCESSIONÁRIA.
7.3 Os empregados da CONCESSIONÁRIA farão uso de uniforme e documentos de identificação nas funções e
condições que forem exigidas pelo REGULAMENTO DOS SERVIÇOS.
7.4 Os empregados da CONCESSIONÁRIA serão cadastrados perante a PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG, a
qual instituirá modelo próprio de identificação a ser por eles utilizado, sendo de responsabilidade da
CONCESSIONÁRIA a confecção dos mesmos.
7.5 A CONCESSIONÁRIA deverá substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do
recebimento de comunicação escrita da PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG nesse sentido, qualquer
funcionário, empregado, auxiliar, preposto, sub-contratado ou qualquer terceiro contratado para execução dos
SERVIÇOS, que esteja infringindo as normas regulamentares ou qualquer disposição legal aplicável a este
CONTRATO.
7.5.1 O empregado poderá ser reconduzido ao seu posto de trabalho se comprovar aprovação em curso de
treinamento ou reciclagem relacionados à falta cometida.
Cláusula 8ª – DO SERVIÇO ADEQUADO
8.1 A CONCESSIONÁRIA deverá prestar os SERVIÇOS satisfazendo as condições de PONTUALIDADE,
REGULARIDADE,
CONTINUIDADE,
EFICIÊNCIA,
ATUALIDADE,
GENERALIDADE,
UNIVERSALIDADE, SEGURANÇA, CONFORTO, HIGIENE, CORTESIA e MODICIDADE das tarifas.
8.2 A CONCESSIONÁRIA deverá cumprir os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros de qualidade na
prestação dos SERVIÇOS que constem das suas PROPOSTAS e no EDITAL e do REGULAMENTO DOS
SERVIÇOS.
8.3 Os USUÁRIOS poderão representar ou dirigir reclamações ao PODER CONCEDENTE sobre o
descumprimento pela CONCESSIONÁRIA dos deveres mencionados neste CONTRATO.
8.3.1 A PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG deverá autuar e processar todas as reclamações feitas pelos
USUÁRIOS, de modo a respondê-las em prazo razoável.
8.3.2 A PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG sempre dará à CONCESSIONÁRIA amplo direito de defesa contra
as imputações que lhe forem feitas pelos USUÁRIOS.
Cláusula 9ª – DO REGIME TARIFÁRIO
9.1 Pela prestação dos SERVIÇOS objeto deste CONTRATO, caberá à CONCESSIONÁRIA as tarifas pagas pelos
passageiros que utilizaram seus veículos, de acordo com a política tarifária vigente:
(I) LINHA que compõem o trajeto Praça da Matriz – Observatório do Pico dos Dias/OPD com tarifa de R$***;
9.2 A CONCESSIONÁRIA reconhece que os valores tarifários constantes desta cláusula, em conjunto com as
regras de reajuste e revisão descritas no presente CONTRATO, são suficientes para a adequada remuneração dos
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SERVIÇOS, amortização dos seus investimentos e retorno econômico, na conformidade de suas PROPOSTAS,
descabendo-lhe qualquer outra reivindicação perante o PODER CONCEDENTE.
9.3 A tarifa será reajustada anualmente;
9.3.1 Para o cálculo do reajuste da tarifa será aplicado o índice inflacionário medido pelo INPC dos últimos
12(doze) meses.
9.4 O REAJUSTE DA TARIFA será homologado pelo PODER CONCEDENTE que o publicará no Diário Oficial,
conforme os prazos legais.
Cláusula 10ª – DAS OUTRAS FONTES DE RECEITAS
10.1 As receitas alternativas, complementares e acessórias inerentes aos SERVIÇOS e decorrentes de projetos
associados ou de outras atividades empresariais autorizadas pela PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG, conforme
disposto na subcláusula 4.5 deste CONTRATO, devem ser contabilizadas em separado.
10.2 São consideradas receitas alternativas, complementares e acessórias ou de projetos associados, entre outras:
(I) rendimentos financeiros derivados da venda antecipada de direitos de viagem;
(II) receitas originadas de convênios e da venda de produtos, dados ou serviços explorados por meio da infraestrutura;
(III) receitas oriundas da comercialização de espaços publicitários em mídia, eletrônica ou não, em ônibus, lojas,
cartões, postos e equipamentos de vendas e demais instalações sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA;
(IV) receitas oriundas da exibição e distribuição de informações em sistemas de áudio e vídeo, celulares, modens,
dispositivos de comunicação, totens eletrônicos ou quaisquer outros mecanismos de transmissão ou recepção;
(V) receitas oriundas de parcerias com financeiras, operadoras de crédito, bancos, agentes financeiros, operadoras
de telecomunicações e redes de varejo.
10.3 Deverá ser utilizado para publicidade institucional, na forma definida pela PREFEITURA DE
BRAZÓPOLIS/MG, até 20% (vinte por cento) dos espaços, engenhos e mídias destinados a veicular publicidade,
tais como ônibus, lojas, cartões, postos e equipamentos de vendas e demais instalações sob responsabilidade da
CONCESSIONÁRIA.
10.3.1 A utilização dos espaços publicitários, engenhos e mídias para veiculação de publicidade institucional não
acarretará custos ao PODER CONCEDENTE.
Cláusula 11 – DOS ENCARGOS E PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE
11.1 Incumbe ao PODER CONCEDENTE, entre outras atribuições legais e regulamentares:
(I) cumprir e fazer cumprir as disposições do CONTRATO;
(II) avaliar e decidir a respeito dos pedidos de REVISÃO DO CONTRATO;
(III) modificar, unilateralmente, as disposições do CONTRATO para melhor adequação ao interesse público;
(IV) autorizar as alterações do estatuto ou contrato social da CONCESSIONÁRIA;
(V) estimular a racionalização, eficiência e melhoria constante dos SERVIÇOS;
(VI) estimular a associação de USUÁRIOS para defesa de seus interesses relativos aos SERVIÇOS, inclusive para
aperfeiçoamento da fiscalização;
(VII) intervir na prestação dos SERVIÇOS, retomá-lo e extinguir a CONCESSÃO, nos casos e nas condições
previstas no CONTRATO e na legislação pertinente;
(VIII) zelar pela preservação e conservação do meio ambiente na prestação dos SERVIÇOS e na utilização da infraestrutura a eles associados;
(IX) ratificar, mediante decreto, o REGULAMENTO DOS SERVIÇOS;
(X) fixar as penalidades aplicáveis à CONCESSIONÁRIA pelo descumprimento do REGULAMENTO DOS
SERVIÇOS;
(XI) decidir sobre a criação, fusão ou extinção de LINHAS, alteração de ITINERÁRIOS, alteração de quadro de
horários ou de quaisquer outros aspectos operacionais dos SERVIÇOS;
(XII) aplicar à CONCESSIONÁRIA a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
11.2 Incumbe ainda, à PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG:
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(I) editar o REGULAMENTO DOS SERVIÇOS;
(II) planejar, regular, controlar e fiscalizar a prestação dos SERVIÇOS;
(III) analisar e opinar sobre as propostas de criação, fusão ou extinção de LINHAS, alteração de ITINERÁRIOS,
alteração de quadro de horários ou de quaisquer outros aspectos operacionais dos SERVIÇOS;
(IV) opinar tecnicamente nos pedidos de REVISÃO DO CONTRATO;
(V) autorizar previamente o desenvolvimento de atividades acessórias ou complementares aos SERVIÇOS, bem
como a implementação de projetos associados;
(VI) zelar pela boa qualidade dos SERVIÇOS, receber e apurar as reclamações e sugestões dos USUÁRIOS;
(VII) aplicar à CONCESSIONÁRIA as penalidades legais, regulamentares e contratuais, exceto a penalidade de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública que será aplicada pelo PODER
CONCEDENTE;
(VIII) fiscalizar o inventário, a utilização e a conservação dos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO, facultada a
realização de vistorias sistemáticas;
(IX) realizar auditorias periódicas, nas contas e registros da CONCESSIONÁRI, dentre outros aspectos, seus dados,
informações, processos, funcionalidades;
(X) fixar, por meio do REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, os índices de avaliação de desempenho da
CONCESSIONÁRIA;
(XI) avaliar o desempenho da CONCESSIONÁRIA por meio dos índices referidos no item anterior;
(XII) fiscalizar e coibir a prática de serviços de transporte de passageiros não concedidos, permitidos ou
autorizados;
11.2.1 As prerrogativas da PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG serão exercidas com vistas ao cumprimento,
pela CONCESSIONÁRIA, dos requisitos mínimos de prestação dos SERVIÇOS contidos no EDITAL, dos
compromissos vinculantes assumidos em sua PROPOSTA TÉCNICA e das demais determinações do CONTRATO
e do REGULAMENTO DOS SERVIÇOS.
Cláusula 12ª – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
12.1 A CONCESSIONÁRIA é responsável pela organização operacional inclusive a definição do quadro de
horários e do perfil da frota, sem prejuízo do dimensionamento de outros aspectos ligados aos SERVIÇOS.
12.1.1 A CONCESSIONÁRIA voltará seus esforços de organização operacional e programação à finalidade de
racionalizar e melhor cumprir os requisitos mínimos descritos no EDITAL, os compromissos vinculantes assumidos
em sua PROPOSTA TÉCNICA e as demais determinações do CONTRATO e do REGULAMENTO DOS
SERVIÇOS.
12.1.2 O PODER CONCEDENTE ou quem ele indicar, em face das necessidades dos SERVIÇOS ou em
decorrência de razões de interesse público, poderá determinar:
(I) a criação, a extinção ou a fusão de LINHAS, a alteração de ITINERÁRIOS, a alteração de quadro de horários
ou de quaisquer outros aspectos operacionais dos SERVIÇOS;
(II) a modificação do padrão da frota e dos requisitos mínimos de operação dos SERVIÇOS.
12.1.3 As novas linhas eventualmente criadas, no interior da área de operação comum descrita no Anexo I do
EDITAL, poderão ser atribuídas à CONCESSIONÁRIA que obtiver melhor índice de desempenho operacional,
conforme estabelecido pelo REGULAMENTO DOS SERVIÇOS.
12.2 A CONCESSIONÁRIA submeterá à prévia apreciação da PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG a criação, a
fusão ou a extinção de LINHAS, a alteração de ITINERÁRIOS, do quadro de horários e dos demais aspectos
relacionados à programação operacional dos SERVIÇOS.
12.3 No exercício da prerrogativa de organização operacional, a CONCESSIONÁRIA observará o seguinte:
(I) a mudança de seu ITINERÁRIO ou quadro de horários, bem como o regime de operação e a divisão do número
de viagens devem ser acordadas entre a CONCESSIONÁRIA e aprovadas pela PREFEITURA DE
BRAZÓPOLIS/MG;
(II) a proposta de criação, desmembramento ou fusão de LINHAS e alterações de ITINERÁRIOS e outros
parâmetros operacionais deverá ser acompanhada de estudo de viabilidade técnica, conforme o REGULAMENTO
DOS SERVIÇOS;
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(III) o estudo de viabilidade técnica conterá um levantamento do potencial da DEMANDA para a determinação de
um nível básico dos SERVIÇOS, cujo monitoramento embasará a oferta definitiva dos SERVIÇOS;
(IV) a organização operacional e a programação dos SERVIÇOS deverão garantir a ACESSIBILIDADE, respeitada
a distância máxima, no plano, de 600 metros de caminhamento a pé pelo USUÁRIO;
(V) os ITINERÁRIOS propostos deverão buscar a menor distância entre seus destinos finais;
(VI) a organização operacional e a programação dos SERVIÇOS deverão ser compatíveis com o eventual
crescimento ou diminuição da DEMANDA decorrentes da variação da população e da modificação urbana
(crescimento ou surgimento de núcleos habitacionais e de conjuntos ou unidades públicas ou privadas de serviços,
etc.).
12.3.1 A PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG analisará a proposta de planejamento operacional apresentada
pela CONCESSIONÁRIA no prazo improrrogável de 90 (noventa).
12.3.2 A CONCONCESSIONÁRIA poderá, durante os seis meses iniciais da CONCESSÃO, solicitar à
PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG alterações na rede de LINHAS e ITINERÁRIOS
12.4 A CONCESSIONÁRIA obedecerá ao previsto na lei e no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, obrigando-se
ainda a:
(I) cumprir as disposições constantes do Edital, do CONTRATO e seus anexos;
(II) prestar SERVIÇOS adequados;
(III) captar, gerir e aplicar os recursos financeiros necessários à prestação dos SERVIÇOS;
(IV) manter atualizados os projetos e planos necessários à execução dos SERVIÇOS;
(V) manter as condições de habilitação nos termos exigidos na Concorrência n° 01/2018;
(VI) disponibilizar os recursos humanos necessários à adequada execução dos SERVIÇOS;
(VII) manter os requisitos mínimos para a prestação dos SERVIÇOS, conforme definido no EDITAL e os
compromissos vinculantes assumidos em sua PROPOSTA TÉCNICA;
(VIII) disponibilizar os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO, com as especificações e condições assumidas na
Concorrência n°. 01/2018;
(IX) manter registro e inventário dos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO e a atender as exigências legais e
regulamentares a eles relativas;
(X) permitir o acesso da fiscalização da PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG aos BENS VINCULADOS À
CONCESSÃO, bem como aos seus registros contábeis ou a quaisquer dados sobre a prestação dos SERVIÇOS;
(XI) remeter à PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG, nos prazos por ela estabelecidos, relatórios e dados do
SERVIÇO, de custos e de resultados contábeis;
(XII) manter atualizados os controles de passageiros transportados, de quilometragem percorrida e de viagens
realizadas, segundo as normas estabelecidas pela PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG;
(XIII) padronizar seus demonstrativos contábeis, nos termos do plano de contas padrão, conforme estabelecido no
REGULAMENTO DOS SERVIÇOS;
(XIV) apresentar à PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG relatórios dos SERVIÇOS que informem o número de
passageiros atendidos, o número de viagens realizadas, a quilometragem total percorrida, o número de reclamações
recebidas e processadas dos USUÁRIOS, a receita total do período com especificação das receitas tarifárias e não
tarifárias e o total das gratuidades concedidas, entre outros dados que exprimam os resultados alcançados pela
CONCESSIONÁRIA, no prazo e na conformidade do que estabelecer o REGULAMENTO DOS SERVIÇOS;
(XV) publicar anualmente suas demonstrações financeiras;
(XVI) responder pelo pagamento dos impostos, taxas e outras contribuições;
(XVII) comprovar perante a PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG o recolhimento das contribuições
previdenciárias e depósito do FGTS, além da regularidade tributária;
(XVIII) adotar providências necessárias à garantia do patrimônio público e da segurança dos USUÁRIOS;
(XIX) fornecer aos USUÁRIOS as informações necessárias à devida fruição dos SERVIÇOS, bem como as
necessárias à defesa de seus direitos individuais, coletivos ou difusos;
(XX) manter central de informação e de atendimento ao USUÁRIO;
(XXI) responder civil, administrativa, ambiental, tributária e criminalmente por fatos ou omissões ocorridos durante
a prestação dos SERVIÇOS, que lhe forem atribuíveis, inclusive pelas ações ou omissões de seus empregados,
auxiliares, prepostos ou contratados;
(XXII) manter a PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG informada sobre toda e qualquer ocorrência não rotineira;
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(XXIII) elaborar e implementar esquemas de atendimento a situações de emergência, mantendo disponíveis, para
tanto, recursos humanos e materiais;
(XXIV) divulgar adequadamente ao público em geral e aos USUÁRIOS a adoção de esquemas especiais de
circulação quando da ocorrência de situações excepcionais ou quando ocorrerem alterações nas características
operacionais dos SERVIÇOS;
(XXV) acatar medidas determinadas pelos responsáveis investidos de autoridade, em caso de acidentes ou situações
anormais à rotina;
(XXVI) promover o licenciamento ambiental de suas atividades, caso necessário;
(XXVII) responder pelo pagamento de todas e quaisquer despesas necessárias à prestação dos SERVIÇOS;
(XXVIII) adequar a sua frota e demais instalações para a acessibilidade dos portadores de deficiências ou
mobilidade reduzida, de acordo com as disposições legais vigentes;
(XXIX) contratar os seguros exigidos neste CONTRATO e manter as respectivas apólices válidas durante todo o
prazo de duração da CONCESSÃO, de forma a garantir efetivamente a cobertura dos riscos inerentes à prestação
dos SERVIÇOS;
(XXX) submeter-se ao índice de avaliação de desempenho fixado pela PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG no
REGULAMENTO DOS SERVIÇOS;
(XXXI) observar as gratuidades e descontos previstos na legislação e no EDITAL;
(XXXII) informar à PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG ou às autoridades competentes quaisquer atos ou fatos
ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento em decorrência da prestação dos SERVIÇOS;
(XXXIII) apoiar as iniciativas da PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG no sentido de coibir o transporte irregular
de passageiros;
(XXXIV) apresentar à PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG, a cada seis meses, a partir do início da execução
dos SERVIÇOS, o ÍNDICE DE RENOVAÇÃO e o índice de gratuidade por LINHA;
(XXXV) enviar à PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG, anualmente, plano de treinamento de pessoal e plano de
gestão pela qualidade no transporte dos turistas;
(XXXVI) prestar contas à PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG dos resultados obtidos em função dos planos
mencionados no item anterior;
12.5 No desempenho de suas funções, é permitido à CONCESSIONÁRIA contratar com terceiros as atividades
inerentes, acessórias ou complementares aos SERVIÇOS, bem como a implementação de projetos associados.
12.5.1 A CONCESSIONÁRIA deverá manter relação atualizada de todos os contratos celebrados com terceiros, na
qual sejam indicados seus objetos, valores, condições e prazo.
12.5.2. Nas contratações com terceiros, a CONCESSIONÁRIA se obriga a zelar pelo cumprimento rigoroso das
disposições deste CONTRATO e do REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, sobretudo no que diz respeito às
medidas de salvaguarda dos USUÁRIOS, do pessoal afeto à CONCESSÃO e ao meio ambiente.
12.6 A CONCESSIONÁRIA será responsável pela obtenção das licenças e autorizações necessárias ao regular
desenvolvimento de suas atividades perante os órgãos competentes, inclusive as autoridades de trânsito, arcando
com todas as despesas relacionadas à implementação das providências determinadas pelos referidos órgãos.
Cláusula 13 - DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS
13.1 São direitos dos USUÁRIOS:
(I) receber serviço adequado;
(II) ser transportado com SEGURANÇA nos veículos (van ou ônibus), em velocidade compatível com as normas
legais e com as condições do trânsito no momento;
(III) ser tratado com educação e respeito pela CONCESSIONÁRIA e pela PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG,
através de seus prepostos e empregados;
(IV) receber da PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG e da CONCESSIONÁRIA informações referentes aos
SERVIÇOS, inclusive para a defesa de seus interesses individuais ou coletivos;
(V) receber integral e corretamente o troco pelo valor tarifário pago;
(VI) ter suas representações ou reclamações individuais ou coletivas processadas pela CONCESSIONÁRIA ou pela
PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG e obter, em prazo razoável, a devida resposta.
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13.2 São obrigações dos USUÁRIOS, sob pena de não ser transportado e sem prejuízo de outras sanções
administrativas, cíveis ou criminais:
(I) pagar pelo serviço utilizado ou identificar-se devidamente, quando beneficiário de desconto ou gratuidade;
(II) preservar os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO;
(III) portar-se de maneira adequada no interior do veículo e estações de parada, preservando a HIGIENE, a
SEGURANÇA e urbanidade desses ambientes e utilizar os SERVIÇOS dentro das normas fixadas;
(IV) não comercializar ou panfletar no interior do veículo e estações de parada, salvo em casos autorizados pela
PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG.
13.3 Em caso de descumprimento de suas obrigações, o USUÁRIO poderá ser retirado do veículo, das ESTAÇÕES
DE INTEGRAÇÃO ou dos PONTOS DE PARADA, por solicitação da PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG, da
CONCESSIONÁRIA ou de seus prepostos, que podem requerer reforço policial para esse fim.
13.4 A CONCESSIONÁRIA dará ampla divulgação aos direitos e obrigações previstos nesta cláusula.
13.4.1 A divulgação dar-se-á pela afixação de informação sobre os direitos e obrigações em local visível, em todos
os veículos, sem prejuízo da adoção de outros meios de comunicação.
Cláusula 14 – DA FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS
14.1 A fiscalização dos SERVIÇOS, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo
do CONTRATO, será executada pela PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG ou por seus agentes, observado o
disposto neste CONTRATO, na lei e na regulamentação aplicável.
14.2 A fiscalização abrangerá o acompanhamento e o controle das ações da CONCESSIONÁRIA nas áreas
administrativa, contábil, comercial, operacional, patrimonial, técnica, tecnológica, econômica e financeira, podendo
a PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS /MG estabelecer normas de procedimento ou sustar ações que considere
incompatíveis com as exigências da lei, deste CONTRATO ou do REGULAMENTO DOS SERVIÇOS.
14.3 Os agentes de fiscalização terão livre acesso, em qualquer época, a pessoas, instalações e equipamentos,
veículos e documentos vinculados aos SERVIÇOS, inclusive seus registros contábeis, podendo requisitar, de
qualquer setor ou pessoa da CONCESSIONÁRIA, informações e esclarecimentos que permitam aferir a correta
execução deste CONTRATO, bem como os dados considerados necessários para o controle estatístico e
planejamento do setor de transporte de passageiros.
14.4 A fiscalização efetuada não diminui nem exime as responsabilidades da CONCESSIONÁRIA quanto à
adequação de seus bens, à correção e legalidade de seus registros contábeis e de suas operações financeiras e
comerciais.
14.5 O desatendimento pela CONCESSIONÁRIA das solicitações, notificações e determinações da fiscalização
implicará aplicação das penalidades autorizadas pelo REGULAMENTO DOS SERVIÇOS e por este CONTRATO.
14.6 Os procedimentos operacionais e a periodicidade da fiscalização, bem como os prazos para atendimento das
solicitações feitas por esta serão fixados no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS.
Cláusula 15 – DOS SEGUROS
15.1 Além dos seguros a que está por lei obrigada, a CONCESSIONÁRIA contratará e manterá em vigor, ao longo
do prazo da CONCESSÃO os seguintes seguros:
(I) seguro de responsabilidade civil visando à cobertura de danos materiais e morais impostos a terceiros,
USUÁRIOS ou não, por força da ação ou omissão de seus agentes na execução do presente CONTRATO;
(II) seguro para cobertura total de dano aos veículos, causados por roubo, furto, incêndio, raio, explosão, vendaval,
descargas elétricas e outros acidentes;
15.2 O seguro indicado no item II, da subcláusula anterior, indicará como beneficiários a CONCESSIONÁRIA ou a
PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG.
15.3 Os limites globais de cobertura dos seguros de que trata a subcláusula 15.1 serão os seguintes:
(I) Para o seguro do item I, R$90.000,00 por veículo da frota a ser utilizada pela CONCESSIONÁRIA.
(II) Para o seguro do item II, o limite global deve ser suficiente para repor os veículos segurados.
15.4 O limite, por evento, de cobertura do seguro de responsabilidade civil não deverá ser inferior a R$ 90.000,00
(noventa mil reais).
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15.5 Nenhum serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a CONCESSIONÁRIA comprove à PREFEITURA
DE BRAZÓPOLIS / MG que as apólices dos seguros exigidos nos termos desta cláusula se encontrem em vigor.
15.6 A CONCESSIONÁRIA deverá certificar à PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG que as apólices dos
seguros previstos neste CONTRATO terão validade anual, devendo ser mantidas até o término do prazo do
CONTRATO, sob pena de caducidade.
15.7 A atualização do VALOR DO CONTRATO para determinação dos limites de cobertura dos seguros de que
tratam as subcláusulas 15.3 e 15.4 será realizada por meio da aplicação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC ou o que vier a eventualmente substituí-lo.
Cláusula 16 – DA REVISÃO DO CONTRATO
16.1 As partes terão direito à REVISÃO DO CONTRATO em decorrência dos seguintes fatos:
I. modificação unilateral do CONTRATO ou dos requisitos mínimos de prestação dos SERVIÇOS de que tratam o
EDITAL e seus anexos, imposta pelo PODER CONCEDENTE;
II. alteração na ordem tributária, ressalvado imposto incidente sobre a renda ou lucro;
III. variação extraordinária, imprevisível ou previsível, mas de proporções imponderáveis à época da formulação da
PROPOSTA, dos custos dos SERVIÇOS;
IV. ações ou omissões ilícitas do PODER CONCEDENTE ou de quem lhe represente;
V. redução de custos da CONCESSIONÁRIA, decorrente de incentivos de qualquer gênero, oferecidos por entes da
Federação ou entidades integrantes de sua administração indireta, tais como, linhas de crédito especiais, benefícios
oriundos da celebração de convênios, incentivos fiscais e outros;
VI. caso fortuito ou força maior nos termos da cláusula 19 do CONTRATO.
16.1.1 Somente caberá REVISÃO DO CONTRATO nos casos em que a ocorrência dos fatos indicados na
subcláusula 18.1 resultar em variação do fluxo de caixa projetado do empreendimento.
16.1.2 Para fins do item III da subcláusula 18.1, não serão consideradas as variações ordinárias dos custos dos
insumos necessários à prestação dos SERVIÇOS.
16.1.2.1 Entende-se por variações ordinárias dos custos, os acréscimos ou diminuições de valor inerentes ao
mercado e à área empresarial da CONCESSIONÁRIA.
16.2 Na hipótese de variação imprevista ou previsível, mas de proporções imponderáveis, do retorno econômico da
CONCESSÃO em função da integração física ou tarifária com outro sistema de transporte público, as partes
poderão optar, alternativamente à REVISÃO DO CONTRATO, pela sua extinção ou pela adoção de soluções que
envolvam a alteração da PROPOSTA TÉCNICA da CONCESSIONÁRIA.
16.3 A REVISÃO DO CONTRATO considerará, necessariamente, o incremento das receitas alternativas,
complementares, acessórias ou de projetos associados.
16.4 São riscos assumidos pela CONCESSIONÁRIA, que não ensejarão a REVISÃO DO CONTRATO:
I. a não obtenção do retorno econômico previsto na PROPOSTA COMERCIAL por força de fatores distintos dos
previstos nas subclaúsulas 16.1 e 16.2;
II. a variação da demanda dos USUÁRIOS pelos SERVIÇOS em proporções distintas das previstas nos estudos
prévios desenvolvidos pelo PODER CONCEDENTE;
III. a constatação superveniente de erros ou omissões em suas PROPOSTAS ou nos levantamentos que as
subsidiaram, inclusive aqueles divulgados pelo PODER CONCEDENTE;
IV. a destruição, roubo, furto ou perda de BENS VINCULADOS À CONCESSÃO e de suas receitas;
V. a manutenção da segurança dos USUÁRIOS;
VI. a ocorrência de dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho;
VII. a ocorrência de greves de empregados das CONCESSIONÁRIAS ou a interrupção ou falha do fornecimento
de materiais ou serviços pelos seus contratados;
VIII. a variação das taxas de câmbio;
IX. a incidência de responsabilidade civil, administrativa, ambiental, tributária e criminal por fatos que possam
ocorrer durante a prestação dos SERVIÇOS;
X. os custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações judiciais movidas por ou contra terceiros;
XI. os riscos decorrentes da contratação de financiamentos;
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XII. os riscos decorrentes de eventual incapacidade da indústria nacional em fornecer-lhe os bens e insumos
necessários à prestação dos SERVIÇOS;
XIII. a redução do valor residual dos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO;
XIV. a redução ou não realização das receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados;
XV. a superveniência do REGULAMENTO DOS SERVIÇOS;
XVI. os atrasos decorrentes de problemas na fluidez do trânsito no Município;
XVII. as ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas na organização operacional e programação dos
SERVIÇOS realizados pela CONCESSIONÁRIA.
16.5 A CONCESSIONÁRIA declara:
I. ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos na CONCESSÃO e;
II. ter levado esses riscos em consideração na formulação de suas PROPOSTAS.
16.6 A CONCESSIONÁRIA não terá direito adquirido à estrutura ou ao conteúdo regulamentar vigente no
momento da assinatura do CONTRATO.
16.7 Supervenientemente à assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA somente poderá invocar alteração
no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS para demandar a REVISÃO DO CONTRATO se comprovar que a
alteração gerou impacto no EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
16.8 A REVISÃO DO CONTRATO poderá ser requerida pela parte que se sentir prejudicada.
16.8.1 A omissão da parte em solicitar a REVISÃO DO CONTRATO importará em renúncia desse direito após o
prazo de 5 (cinco) anos contado a partir do evento que der causa ao desequilíbrio.
16.9 A CONCESSIONÁRIA poderá solicitar a REVISÃO DO CONTRATO, por meio de requerimento
fundamentado.
16.10 O requerimento será obrigatoriamente instruído com relatório técnico ou laudo pericial que demonstre
cabalmente o desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, sob pena de não conhecimento.
16.11 No caso de REVISÃO DO CONTRATO em favor do PODER CONCEDENTE, este deverá comunicar a
CONCESSIONÁRIA para que esta se manifeste em eventual defesa no prazo de 30 (trinta) dias.
16.12 Recebido o requerimento ou a defesa da CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE decidirá,
motivadamente, sobre a REVISÃO DO CONTRATO, decisão esta que terá auto-executoriedade, isto é, obrigará as
partes, independentemente de decisão judicial.
16.13 A execução da REVISÃO DO CONTRATO pode ser implementada pelos seguintes mecanismos:
I. indenização;
II. alteração do prazo do CONTRATO;
III. revisão geral dos valores das tarifas;
IV. combinação dos mecanismos anteriores.
Cláusula 17 – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
17.1 A ocorrência de CASO FORTUITO ou de FORÇA MAIOR, cujas consequências não sejam cobertas por
seguro, tem o efeito de exonerar as partes de responsabilidade pelo não cumprimento das obrigações decorrentes do
CONTRATO descumpridas em virtude de tais ocorrências.
17.2 Na ocorrência de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, cujas consequências não sejam cobertas por
seguro, a parte afetada por onerosidade excessiva poderá requerer a extinção ou a REVISÃO DO CONTRATO.
17.3 Optando-se pela extinção, deverão ser aplicadas, no que couber, as regras e os procedimentos válidos para a
extinção do CONTRATO por advento do termo contratual.
17.4 Optando-se pela REVISÃO DO CONTRATO, esta dar-se-á por meio da divisão equitativa dos prejuízos
causados pelo evento.
Cláusula 18 – DA REVISÃO TARIFÁRIA
18.1 A cada ano contado do início da operação dos SERVIÇOS, o PODER CONCEDENTE realizará processo de
revisão tarifária com o objetivo de repassar ao valor da tarifa os ganhos de produtividade obtidos pela
CONCESSIONÁRIA.
18.2 Para efeitos desta cláusula, são considerados ganhos de produtividade, entre outros:
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(I) a redução de custos na prestação dos SERVIÇOS, fruto da racionalização da operação;
(II) os ganhos relativos às receitas a que se refere a cláusula 10 deste CONTRATO.
18.3 O PODER CONCEDENTE, no prazo de 30 (trinta) dias da conclusão do período referido da subcláusula 20.1,
instaurará de ofício o processo de revisão tarifária, reunindo os dados técnicos, operacionais, financeiros,
patrimoniais e econômicos necessários para a avaliação dos ganhos de produtividade obtidos pela
CONCESSIONÁRIA.
18.4 Será facultado à CONCESSIONÁRIA participar do processo de revisão por meio da juntada de alegações,
laudos técnicos, financeiros e econômicos, bem como pela participação em audiências e consultas públicas
eventualmente realizadas.
18.8 O PODER CONCEDENTE decidirá sobre o coeficiente de revisão tarifária no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias contados da abertura do respectivo processo.
18.9 A decisão do PODER CONCEDENTE será dotada de auto executoriedade.
18.10 O REGULAMENTO DOS SERVIÇOS poderá prever outras regras procedimentais para a revisão tarifária,
desde que não sejam contraditórias com as fixadas neste CONTRATO.
Cláusula 19 – DAS PENALIDADES
19.1 A CONCESSIONÁRIA concorda expressamente em se submeter às sanções fixadas unilateralmente pela
PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG, estabelecidas em regulamentos vigentes ou em futuras alterações destes
regulamentos, bem como, em se submeter às sanções que venham a ser estabelecidas no REGULAMENTO DOS
SERVIÇOS, em especial:
(I) as sanções relativas às infrações de índole operacional;
(II) as sanções decorrentes da obtenção de resultados insatisfatórios em índice de avaliação de desempenho
operacional estabelecido pela PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG.
19.2 Sem prejuízo das penalidades estabelecidas e eventualmente aplicadas com base no REGULAMENTO DOS
SERVIÇOS, a PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à
CONCESSIONÁRIA as seguintes sanções pela inexecução parcial ou total das obrigações estabelecidas neste
CONTRATO, observadas a natureza e a gravidade da falta:
(I) advertência;
(I) multa;
(III) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
(IV) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.2.1 A advertência será aplicada nos casos de infração leve.
19.2.2 A multa será aplicada nos casos de reincidência e de infrações de gravidade média e grave.
19.2.4 O valor das multas variará de 0,001% (um milésimo por cento) a 4,5% (quatro e meio por cento) do VALOR
DO CONTRATO.
19.2.5 No caso de infrações continuadas será fixada multa diária enquanto perdurar o descumprimento.
19.2.6 Para efeito de determinação do valor das multas o VALOR DO CONTRATO será corrigido anualmente, a
partir da celebração do presente CONTRATO, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC.
19.2.7 A partir do ato que a aplicou, o valor da multa será corrigido pela incidência do percentual de variação
mensal da taxa referencial SELIC para títulos federais.
19.2.8 As multas não terão caráter compensatório ou indenizatório e serão aplicadas sem prejuízo da
responsabilidade administrativa, civil ou criminal da CONCESSIONÁRIA.
19.2.9 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração e a
declaração de inidoneidade serão aplicadas nas hipóteses de infração grave e, conforme o caso, nas hipóteses de:
(I) condenação definitiva pela prática, por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
(II) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação e do CONTRATO;
(III) carência de idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados.
19.2.10 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
serão aplicados por prazo não superior a 2 (dois) anos.
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19.2.11 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será mantida enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a PREFEITURA
DE BRAZÓPOLIS/MG, que será concedida sempre que a CONCESSIONÁRIA ressarcir o PODER
CONCEDENTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na subcláusula
anterior.
19.3 Independente dos critérios específicos de graduação e de outros previstos no REGULAMENTO DOS
SERVIÇOS a gradação das penas observará a seguinte escala:
(I) a infração será considerada leve quando decorrer de condutas involuntárias ou escusáveis da
CONCESSIONÁRIA, da qual ela não se beneficie e que não cause prejuízo a USUÁRIO, ao PODER
CONCEDENTE ou a terceiros;
(II) a infração será considerada de gravidade média quando decorrer de conduta inescusável, mas que não traga
para a CONCESSIONÁRIA qualquer benefício ou proveito, nem afete número significativo de USUÁRIOS; e
(III) a infração será considerada grave quando a PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG constatar presente um dos
seguintes fatores:
a) ter a CONCESSIONÁRIA, agido com má-fé;
b) da infração, decorrer benefício direto ou indireto para a CONCESSIONÁRIA;
c) o número de USUÁRIOS atingido for significativo.
19.4 Na definição da gravidade da inadimplência, na fixação da penalidade, na quantificação do seu valor e na
eventual cumulação das sanções correspondentes, a PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG observará as seguintes
circunstâncias, dentre outras que entender pertinentes:
(I) a proporcionalidade entre a intensidade da sanção e a gravidade da inadimplência, inclusive quanto ao número
dos USUÁRIOS atingidos;
(II) os danos resultantes da inadimplência para os SERVIÇOS e para os USUÁRIOS;
(III) a vantagem auferida pela CONCESSIONÁRIA em virtude da inadimplência verificada;
(IV) a situação econômica e financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial a sua capacidade de geração de
receitas e o seu patrimônio;
(V) os antecedentes da CONCESSIONÁRIA;
(VI) a reincidência específica, assim entendida a repetição de falta de igual natureza após o recebimento de
notificação anterior, no prazo de 1 (um) ano, contado da notificação do ato de instauração do processo; e
(VII) as circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da situação, conforme entender a PREFEITURA DE
BRAZÓPOLIS/MG.
19.5 As sanções não serão necessariamente aplicadas em sequência gradativa (da mais leve para a mais gravosa),
podendo ser impostas cumulativamente, a depender da gravidade da inadimplência verificada.
19.6 A autuação, aplicação ou cumprimento de sanção não desobrigam a CONCESSIONÁRIA de corrigir a falta
correspondente.
19.7 O descumprimento pela CONCESSIONÁRIA do prazo de início da operação, conforme determinado na
ordem de serviço expedida pelo PODER CONCEDENTE na assinatura do contrato, sujeitará a
CONCESSIONÁRIA à multa de 1% (um por cento) sobre o VALOR DO CONTRATO, cumulada com multa de
0,1% (um décimo por cento) do VALOR DO CONTRATO por dia de atraso, até o efetivo início da operação dos
SERVIÇOS.
Cláusula 20 – DA INTERVENÇÃO
20.1 Sem prejuízo das sanções cabíveis e das responsabilidades incidentes, o PODER CONCEDENTE poderá
intervir na CONCESSÃO, a qualquer tempo, com o fim de assegurar a adequada prestação dos SERVIÇOS, bem
como o fiel cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais.
20.2 A intervenção será declarada por decreto do PODER CONCEDENTE que designará o interventor, o prazo da
intervenção e os objetivos e limites da medida.
20.2.1 Será instaurado, no prazo de 30 (trinta) dias da declaração da intervenção, procedimento administrativo com
a finalidade de comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurando-se à
CONCESSIONÁRIA amplo direito de defesa.
20.2.2 O procedimento administrativo de intervenção deve ser concluído no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
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20.3 Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO, a administração dos SERVIÇOS será devolvida à
CONCESSIONÁRIA, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados
durante a sua gestão.
Cláusula 21 – DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO
21.1 A CONCESSÃO extinguir-se-á por:
(I) término do prazo de vigência do CONTRATO;
(II) encampação;
(III) caducidade;
(IV) rescisão;
(V) anulação;
(VI) falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA.
21.2 Extinta a CONCESSÃO, o exercício de todos os direitos e privilégios transferidos à CONCESSIONÁRIA
retornarão ao PODER CONCEDENTE, havendo imediata assunção dos SERVIÇOS por este, procedendo-se aos
levantamentos, avaliações e liquidações que se fizerem necessários.
21.3 A assunção dos SERVIÇOS autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo PODER CONCEDENTE,
de todos os BENS REVERSÍVEIS.
21.4 O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extinção da CONCESSÃO.
21.5 Considera-se encampação a retomada do serviço pelo PODER CONCEDENTE durante o prazo da
CONCESSÃO, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de
indenização das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS, ainda não amortizados ou
depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a CONTINUIDADE e ATUALIDADE dos
SERVIÇOS.
21.6 A inexecução total ou parcial do CONTRATO acarretará, a critério do PODER CONCEDENTE, a declaração
de caducidade da CONCESSÃO, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas na lei, no CONTRATO e
no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS.
21.6.1 A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo PODER CONCEDENTE quando, comprovadamente:
(I) os SERVIÇOS estiverem sendo prestados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas,
critérios, parâmetros e indicadores de desempenho operacional definidores de sua qualidade e o PODER
CONCEDENTE considerar inviável ou inconveniente a intervenção;
(II) a CONCESSIONÁRIA descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes
à CONCESSÃO;
(III) a CONCESSIONÁRIA paralisar os SERVIÇOS ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes
de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR para as quais não exista cobertura de seguro;
(IV) a CONCESSIONÁRIA perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada
prestação dos SERVIÇOS;
(V) a CONCESSIONÁRIA não cumprir as sanções impostas, nos devidos prazos;
(VI) a CONCESSIONÁRIA não atender à intimação da PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS/MG no sentido de
regularizar a prestação dos SERVIÇOS;
(VII) a CONCESSIONÁRIA for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive
contribuições sociais;
(VIII) a CONCESSIONÁRIA atingir pontuação relativa às infrações cometidas, que, conforme estabelecido no
REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, demonstre a absoluta inadequação dos SERVIÇOS por ela prestados;
(IX) a CONCESSIONÁRIA atingir índice de desempenho operacional considerado insanável pelo
REGULAMENTO DOS SERVIÇOS;
(X) O descumprimento pela CONCESSIONÁRIA do prazo de início da operação, conforme determinado na ordem
de serviço expedida pelo PODER CONCEDENTE, por período que exceda 45 (quarenta e cinco) dias.
21.6.2 A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da
concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.
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21.6.3 Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária,
detalhadamente, os descumprimentos contratuais, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões
apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais.
21.6.4 Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência ou irregularidade, a caducidade será
declarada por decreto do PODER CONCEDENTE, independentemente de indenização prévia, calculada no
decurso do processo.
21.6.5 Declarada a caducidade, não resultará para o PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade
em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da
CONCESSIONÁRIA.
21.7 O presente CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no caso de
descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, mediante ação judicial especialmente
intentada para esse fim.
21.7.1 Na hipótese prevista na subcláusula anterior, os SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA não
poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado.
Cláusula 22 – DA TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO E DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA
CONCESSIONÁRIA
22.1 A transferência do CONTRATO ou do controle societário da CONCESSIONÁRIA sem prévia anuência do
PODER CONCEDENTE implicará a caducidade da CONCESSÃO.
22.2 Para fins de obtenção da anuência de que trata a subcláusula anterior, o pretendente deverá:
(I) atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à
assunção dos SERVIÇOS; e
(II) comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do CONTRATO em vigor.
22.3 O PODER CONCEDENTE poderá autorizar a transferência do controle societário da CONCESSIONÁRIA,
para seus financiadores, visando a promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação
dos SERVIÇOS.
22.3.1 Na hipótese prevista na subcláusula 24.3, o PODER CONCEDENTE exigirá dos financiadores que atendam
às exigências de regularidade jurídica e fiscal, dispensando-se requisitos de capacidade técnica e econômica.
22.3.2 A assunção do controle autorizada, não alterará as obrigações da CONCESSIONÁRIA e de seus
controladores ante ao PODER CONCEDENTE.
22.4 Dependerá também de autorização prévia do PODER CONCEDENTE a alteração da composição da
consórcio formador da CONCESSIONÁRIA, observados os requisitos da subcláusula 24.2.
Cláusula 23 – DA SUBCONCESSÃO
23.1 É admitida a subconcessão dos SERVIÇOS desde que precedida de concorrência.
23.2 A CONCESSIONÁRIA ressarcirá o PODER CONCEDENTE de custos eventualmente por ele realizados em
estudos, levantamentos e demais despesas administrativas relacionadas à licitação da subconcessão dos
SERVIÇOS.
23.3 O subconcessionário sub-rogar-se-á em todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da
subconcessão.
Cláusula 24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
24.1 Ressalvado o disposto na subcláusula 16.8.1, o não exercício ou o exercício intempestivo ou parcial de
qualquer direito que assista a qualquer das partes, ao abrigo do CONTRATO não importa a renúncia desse direito,
não impede seu exercício posterior, nem constitui moratória ou novação da respectiva obrigação.
24.2 Ressalvado o disposto na subcláusula 16.13, II, o prazo de vigência do presente CONTRATO não será
prorrogado.
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24.3 Para dirimir as controvérsias não resolvidas de modo amigável, na forma indicada anteriormente, fica eleito o
Foro da Comarca do Município de Brazópolis, com renúncia expressa das partes a outros, por mais privilegiados
que possam ser.
24.4 A CONCESSIONÁRIA participará obrigatoriamente de eventual comissão paritária entre representantes das
CONCESSIONÁRIAS e da PREFEITURA DE BRAZÓPOLIS /MG destinada à discussão de questões relativas à
operação dos SERVIÇOS.
24.5 O presente CONTRATO será registrado e arquivado nos órgãos competentes e na PREFEITURA DE
BRAZÓPOLIS / MG, que providenciará, a publicação de seu extrato no Diário Oficial.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente CONTRATO em 4 (quatro) vias de igual valor e teor,
na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

Brazópolis/MG, .... de .......... de 2018

____________________________
Carlos Alberto Morais
Prefeito Municipal

____________________________
Empresa Concessionária

____________________________
José Mauro Noronha
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

____________________________
Felipe Terra Vucovix
Divisão de Turismo e Eventos
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO

A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº.
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................,
Estado de .........................., CEP ................., declara sob as penalidades cabíveis:
a) que todas as informações documentais e técnicas fornecidas são verdadeiras;
b) que recebeu todas as informações necessárias para participar do certame e concorda com o termos do edital de
concorrência nº 001/2018;
c) que não está impedida de licitar com o poder público por ter sido apenada com declaração de inidoneidade, por
qualquer ente da Administração Pública, cujos efeitos se encontram pendentes ou sem que tenha sido reabilitado perante
a autoridade que aplicou a penalidade;
d) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII,
da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade.
Local, data, de 2018.

Assinatura do responsável

Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação.
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ANEXO IV
TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................,
Estado

de

..........................,

CEP

.................,

através

do

presente,

CREDENCIA

o

Sr.

......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), .......................
(Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº.
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro ................,
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, para participar do Processo Licitatório instaurado
pelo Município de Brazópolis, Estado de Minas Gerais, na modalidade CONCORRÊNCIA Nº.001/18 na qualidade
de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da mesma, bem como manifestar, renunciar
direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

................., ......... de ........................ de 2018.

_______________________________________
(nome do representante legal pela empresa)
(nº. do RG do signatário ou outro documento equivalente)
(nº. CPF do signatário)

IMPORTANTE:


ESTE DOCUMENTO DEVERÁ TER A FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO



Papel timbrado ou carimbo da empresa
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº.
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................,
Estado de .........................., CEP ................., representada pelo Sr. ......................................., função, portador do CPF
.................................... e RG ............................, residente a ........................................, nº .........., Bairro .............,
Município de ......................, Estado de ......................, CEP ......................., declara que se compromete a participar dos
treinamentos oferecidos pelo Laboratório Nacional de Astrofísica, sempre que necessário.

................., ......... de ........................ de 2018.

_______________________________________
(nome do representante legal pela empresa)
(nº. do RG do signatário ou outro documento equivalente)
(nº. CPF do signatário)
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS E FUNCIONÁRIOS

A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº.
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................,
Estado de .........................., CEP ................., representada pelo Sr. ......................................., função, portador do CPF
.................................... e RG ............................, residente a ........................................, nº .........., Bairro .............,
Município de ......................, Estado de ......................, CEP ......................., declara que dispõe de veículos adequados,
devidamente cadastrados na ANTT, quando for o caso, e as regulamentações vigentes, além de estar em dia com os
documentos fiscais. Declara ainda que possui em seu quadro de funcionários profissionais qualificados, que atendem as
exigências do Edital.

................., ......... de ........................ de 2018.

_______________________________________
(nome do representante legal pela empresa)
(nº. do RG do signatário ou outro documento equivalente)
(nº. CPF do signatário)
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